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ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পূরের রাজচুহিতা 
এর নাম কষ্চকুমারী ! 

রাজা। ( সঙম্রষে ) বটে? (পট অবলোকন 
করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ দুধ চক্র 
লোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহ! যে মহ্দ্বংশে 
এত রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন, ষে বংশের যশঃ- 
সৌরতে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ, সে বংশে এন্প 
অনুপমা কামিনীর সম্ভব না ছলে আর কোথায় হবে? 

ষেবিধাতা নন্দনকাঁননে পারিজাত পুশ্পের হন 
করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজ- 
কুলের ললামরূপে শৃহ্ি করেছেন। আহা, দেখ, 
ধন্দীস---- 

ধন। আজ্ঞা করুন। 
রাজা । তুমি এ বংশনিদান বাপপা রায়ের 

যথার্থ নাম কি, তা জান ত? 
ধন। আন্ঞা-্পনা | 

ঝাজা। সে মছাপুরুষকে লোকে আদর করে 
বাপপা নাম দিয়াছিল? তার বধার্থ নাম শৈল- 
রা । আহা! তিনি যে শৈলরাঁঘ্র, তা এ চিত্রপট- 
খানি দেখলেই বিলক্ষণ আনা যায়| 

ধন। কেমন করে,মহারাজ? 
রাজা। মরু মূর্খ! তগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের 

গৃছে অন্ুগ্রহণ করেন কিনা? 
ধন। (শ্বগত ) মাছ ভায়! টোপটি তগিলেছেন। 

এখন একে কোন ক্রমে ভাঙ্গায় তুলতে পাল্যে হয়!! 
কাজা । দেখ ধন্দাস। 

ধন। আভ্ঞ1! করুন, মছারাঞ ! 

রাজা। তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও-_--- 
ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রীতদাস। 

এর যা কিছু আছে, মে সকলই মহারাজের । তবে 
কি না- তবে কি না 

রাজা। তবে কি, বল? 
ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখাঁলি এ দাসের নয়) তা 

হলে মছারাঁওকে এক্ষণেই দিতেষ | উদয়পুর থেকে 
আমীর এক জন বান্ধব এ নগরে এসেছেন, তিনিই 
আমাকে এ চিত্তরপটখানি বিক্রয় কতো দিয়েছেন। 

রাজ । বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত 

মূল) দিলেই ত হবে? 
ধন। (ম্বগত) আর যাবে কোথা? এইবার 

ফাঁদে ফেলেছি। (গ্রকাশ্ট্ে ) আজ্ঞা, তা হবে ন! 
কেন? তিনি বিত্রয় কত্যে এলেছেন; যথার্থ মুল্য 
পেলে না দেবেন কেন? তবে কি না, তিনি ষে 
হুল) শীর্থন। করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়] 

রাজা। ধনদাস, এ চিজ্পটখনি একটি অমুদ 
রস্ব। তাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চাঁন! টু 

ধন। (স্বগত ) অমূল্য রত্ব বটে! তবে আর ওর . 
কি? (প্রকাশে) ষহার)জ, তিনি বিশ সহত্রযুদ্রা 
চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কত্যে শ্বাকার 
করেন না। অনেক লোকে তাকে বোল সহত্র মুদ্রা 
পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি--- :; 

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া | 
যাবে। আহি কোবাধ্যক্ষকে এক পত্র দি, তুষি তার 
কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। 
কৈ? এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই। 

ধন। মহারাছ্, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই 
সব এনে প্রস্তুত করে দি। 

রাজা। তবে আন। 
ধন। যে আন্ঞা, আমি এলেম বলে। 

[প্রস্থান 
রাজ! । (শ্থগত ) মহারাজ ভীমসিংছের ষে এমন 

একটি নুন্দণী কন্তা আছে, তা ত আমি ম্বপ্রেও আন- 

তেম না। হে বাজলক্ম, তুমি কোন্ খধিবরের অতি' 
শাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো? 

(মসীভাব্রন প্রভৃতি লইয়া ধনদাপের 

পুনঃপ্রবেশ ) 

ধন। মহারাজ, এই এনেছি । (রাজার উপবেশন 
এবং লিপিকরণ-_্বগত ) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফলদ 

লাত হলে?। এখন দেখা বাক, শেষটা কিকপ 
দড়ায়। কৌণলের ক্রটি হবে না। তার পর এশার 
কিছু ন! হয়, আনলেম যে, চোয়ের স্লা'এবাসই , 
লাভ! আর মন্দই বা কি? কোন ব্যয় লাই 
অধচ বিলক্ষণ লাভ হলে! ! 

রাজা । এই নাও। (পত্রদান ) 
ধন। মহারাজ, আপনি স্বম়্ং দাতা কর্ণ! 
রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ব' প্রদান 

কল্পে, এতে ভোষার কাছে আমি চিরবাধিত 

থাকলেন। 

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাল মাত্র। 
দ্বেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, . 
তা হলে আপনার অনায়াসে এ স্থীবত্বটি লাত হয়। 

রাঁজা। (উঠিয়া) বল কি, ধনদা?1 আমার 

কি এমদ অৃষ্ট হবে ? রি 
ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাঁজকুম!- 

রীর লঙ্গে পরিণস্ ইচ্ছা! প্রকাশ করবামাজই, আপ- 
নার সে আশা ফলবতী হবে, সঙ্গেহ নাই। আপনার 



পূর্বপুরুষের! & বংশে অনেক বার বিধাহ করেছেন): 
আদ আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্ধপ্রকারেই 
কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। যেমন পাালদেশের 
দয ভ্রুপদ তীহার রৃষ্ণাকে পৌরবকুলতিপক 
পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনলে 
মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন। 

রাআা। ই1-উদয়পুরের রাজসংসারে আমার 
পূর্বপুরুষের! বিষাঁহ করেন বটে, কিন্তু মহারাজ 
তীযসেন নিতান্ত অভিমানী, ষদি তিনি এ 
বিষয়ে অপম্মত হন, তবে ত আমার আর মাঁন 
থাকৃষে না। 

ধন। মহারাজ, আপনি হুরধ্যবংশ-চূড়ামণি ! 
মছোদয় ব্যজিরা আপনাদের গুণবিবয়ে প্রায়ই 
আত্মবিস্বত। এই অন্যে আপনি আপন মাছাত্মা 
জানেন না| জনক রাজা কিদাশরধিকে অবহ্ল! 
করেছিলেন? 

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছ!-তুমি একবার 
মস্ত্রিবররকে ডাক দেখি। 

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ । 
[ প্রস্থান। 

রাতা। (ম্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। 
এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, 
যদি ভীমলিংছ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম 
সফল হছবে। ( উপবেশন) 

(মন্ত্রীর সহিত ধনদালের পুনঃগ্রবেশ ) 

মনত্রী। দেব, অনুমতি হয় ত, এ পত্র কখানি 
রাজসম্ুখে পাঠ করি। 

রাজা। ( সহান্ত বদনে) না, না| ও সব সন্ধ্যার 
পরে দেখ! যাবে। এখন বসো! তোমার সঙ্গে 
আমার অন্ত কোন কথা আছে। 

মন্ত্রী) (বলিয়! ) আন্ঞা করুন। ূ 
রাজ | দেখ, মস্ত্রিবর। মহারাজ ভীমসিংহের 

কি কোন সন্তান সম্তূতি আছে? 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, হা, আছে। 
রাজা। কর পুত্র, কর কন্তা, তা তৃমি জান? 

. মন্ত্রী। আজ্ঞ| না, এ আলীর্বদক কেবল রাঁজ- 
কুমারী কৃষণার নাম শ্রুত আছে। | 

ধন। মছাশর, রাজকুমাদী কৃষ্ণা নাকি পরষ 
গুদরা? | 

হনত্রী। লোকে বলে বে, বাজসেশী স্বয়ং পুন. 
রায় ভূঘগুলে অবতীণ| হয়েছেন ! 

জার বিরাগ বিবাছের চেষ্টা 
পান না কেন? নহীঁরাজও ত শ্বয়ং নরনারারণ 
অবতার ! 

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তষেকি না, এতে 
বৎকিধিৎ বাধা আছে। 

রাজা । কি বাধা? 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের মুত অধি- 

পতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাক্রকুমারীর পরিপয়ের 
কথা উপস্থিত হয়েছিল) পরে তিনি অকালে 
লোকান্তর গ্রাণ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই) 
আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্তমান 
নরপতি মানসিংহ না কি এই কন্তার পাণিগ্রণ 
কত্যে ইচ্ছা করেন। ৃঁ 

রাজা। বটে! বামন হয়ে টাদে হাত! এই 
মানসিংহ একট] উপপত্বীর দত্তক পুত্র, এ কথা সর্বত্র 
রা্। ভা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কত্যে 
চায়? কিজতাশ্চর্যয! ভুরাত রাবণ কি টৈদেহীর 
উপযুক্ত পাত্র? দেখ, মন্ত্র, তুমি এই দণ্ডেই উদয়- 
পুরে লোক পাঠাও! আমি এ রাকন্ভাকে বরণ 
করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন 
অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত 
প্রতিফল ন! দিনা ক্ষান্ত পাব না। 

মনত্রী। ধর্াবতাঁর, এ কি ঘর1ও বিবাঁদের সময়? 
দেখুন, দেশ বৈরিদল চতুদ্দিকে দিন দিল প্রবল হয়ে 
উঠছে। 

রাঁজা। আঃ, দেশ*বৈরিদল | তুমি যে দেশ- 
বৈরিদলের কথা ভেবে একবারে বাতুল হলে? এক 
যে দিল্লীর সম্রট্, তিনি ত এখন বিষহীন ফণী। 
আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথ! বল, সেটা ত 
নিতান্ত লোতী। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার 
সম্তোষ। তা যাও। তুমি এখন বথাবিধি দূত 
প্রেরণ করগে। মানসিংছের কি. সাধ্য যে, সে 
আমার সঙ্গে বিবাদ করে? 

ধন। (জনান্তিকে ) বছারাজ, এ দাসকে 
পাঠালে ভাল হয় না? 

রাজ!। ( জনাস্তিকে ) গে ত তালই হয়। তু্ি 
এক অন সম্থংশকাত ক্ষত্রিয়, তোমার যাওয়ায় ছানি 
কি? (প্রকাশে ) দেখ, মন্ত্র, তুমি ধমদাসকে উদয়- 
পুরে প।ঠায়ে দাও। . 

ম্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ । (ধনদাসের প্রতি) 
মছাশয়”আপনি তবে আমার সঙ্গে আন্ুন। এ 
বিষয়ে যা কর্তব), সেট! স্থির করা যাকগে। 
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রাঙা । বাও, ধনদাল যাও। 

৫ ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ । 

[ মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রশ্থান। 

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্থগত ) আছ, 
এমন মহা রত্ব কি আমার ভাগ্যে পাছে? তা 
দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সুচতুর 
মানুষ) ও যদি শুচারুরূপে এ কক্ম্রট নির্বাছ কতো 
ম1 পারে, তবে আর কে পারবে? 

( ধনদাসের পুন্ঃপ্রবেশ ) 

ধন মহা রাঃ 

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে 
এলে? 

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার 
একটা কথার এঁক্য হুচ্যে না, তারই অগ্ভে আবার 
রাজসন্ুথে এলেম। 

রাজা। কিকথা? 
খন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি 

সৈস্ত লঙ্গে নিলে ভাল হয়) কিন্তু মন্ত্রী এতে এই 
আপত্তি করেন যে, তা কঙ্োে গেলে অনেক অর্থের 
ব্যয় হযে! 

রাজা। ছা! হা! হা] বৃদ্ধছলে লোকের 
এমনি বুদ্ধই-ঘটে | তবে মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি 
একলা যাও? 

ধন। আল্ঞ!, এক গ্রকার তাই বটে। 
রাজা | কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ 

ভীমসেন অত্যন্ত অভিমানী, ভাতে এ বিষয়ে 
যদি কোন ত্রুটি হয় তা হুগ্গেই বিপরীত ঘটে 
উঠবে। 

ধন। আজ্ঞা, তার লনোছ কি? এদাসও তাই 
বলাছুপ। 

রাা। আচ্ছা--তু'ম মন্ত্রীকে এই কথা বলগগে, 
তিনি তোমার সঙ্গে এক শঙ অঙ্ব, পাঁচটা হত্তী, আর 
এক সহত্র পদাতিক প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে কৃপ- 
শতা কে কাছ হবে ন!। 

ধন। মহারাজ, আপশি প্রতাপে ইন্্র, ধনে 
কুধের, আর বুদ্ধিতে স্বয়ং বৃস্পতি অবভার | বিবে- 
চলা করে দেখুন দেখি, যখন ম্থরপতি বাঁসব সাগর 
মদ করো অমৃতঙাতের বাসন! করেছিলেন, তখন 
কি তিনি সেই বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃজ 
হয়েছিলেন ?. 

রাজা । দেখ, ধনদাল--- 

ধল।| আজ্ঞ! করুন--. 

৫ 

রাঙজা। যেমন নলরাঁআাঁ রাজছংসকে দমযস্তীর 
নিকটে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে 
তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখ, ধনদাল, আমার কর্ম ষেন 
নিস্ষল ন1 হুয়। মারা রি 

ধন। মছারাঘ, আপনার কর্ধ ৮5; কত্যে 
যদি প্র(ণ যাক, তাতেও এ দাস প্রন ত) কিন্তু রাঁজ- 
চরণে জামার একটি নিবেদন আছে। 

রাজা। কি? ্ 
ধন। মহারাজ, নঙ্গরাজ| যে হংসকে দূত করে 

পাঠিরেছিলেন, তার সোনার পাখা! ছিল) এ দাসের 
কি আছে, মহারাজ ? 

রাজা । (সহান্ত বদনে) এই নাঁও। 
এই অন্ু্ীটি গ্রহণ কর। 

ধন। মহারাজ, আপনি স্বস্ধং দাত কর্ণ| 
রাজা । তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি মন্ত্রীর 

নিকট গিয়ে, অন্তই যাতে যাত্রা কর! হয়, এমন. 
উদ্যোগ করগে। যাঁও, আর বিলম্ব করে! না। 
আমি এখন বিলাস-কাঁননে গমন করি। 

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, 
গমন কর। আমার যা কর্মপতা হয়েছে। (পরি- 
ক্রমণ ) ধনদাপ বড় সামান্ত পানর নন। কোথায় 
উদয়পুরের এক জন বণিকের চিজ্ পট কৌশলক্রমে 
প্রায় বিন! মৃল্যেই হস্তগত কর] হলো) আবার তাই 
রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেষ। 
একি সামান্ত বুদ্ধির কর্শা হা!হা! হা! বিশ সত 
মুদ্রা! হা! হা! হা! মধ্যেথেকে আবার এই 
অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেপ। (অবলোকন করিয়। ) 
আহ্! ! কি চমতকার মণিখানি? আমার প্রপিতা- 
মহও এমন বহুমূল্য মণি কখনও দেখেন নাই! যা 
হোক, ধন্ত ধন্দাল। কি কৌশলই শিখেছিলে ! 

তুমি 

জ্যোতির্বেনতার] বলে থাকেন যে, গ্রহদল 
রবিদেবের সেবা] কর্যে তার প্রলাদেই তেজঃ 
লাভ করেন); আমরাও রাজ-অন্গচর, তা 
আমর! যদি রাজপুঞ্জায় অর্থলাভ না করি, তবে 
আর কিসে করব? তা এই ত চাই! আরে, 
এ কালে কি নিতাস্ত সরল হলে কাঙ্জ চলে? 
কখন বা লোকের মিথ্যা গুপ গাইতে হয়, কখন 
বা জছেতু দোষারোপ কতো হয়, কারো ব| 
ছুটে। অসত্য কথায় যনঃ রাখতে হয়, আর কার্জাছ 
কারু মধ্যে বা বিষাদ বাধিয়ে দিতে হয়, এই ত 
সংসারের নিয়ম । অর্থাৎ, যেমন করে হোক, আপ- 
নার কাঁ্ধ্য উদ্ধার কর! চাই। তা না করে, যে 
আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি 
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মাঁছব? ভা । তার মন তবেস্তার দ্বার বল্যেই হয়। 
কোন আবরণ নাই? যার ইচ্ছা, সেই গ্রবেশ কতো] 
পারে। এরূপ লোকের ত ইহুকালে অর মেলা 
ভার আর পরকালেস্পরকাল কি? পরকালে 
বাপ নির্বংশ-আর কি! হা] হা! যাই, অগ্রেত 
টাকাগুলো হাত করিগে, পরে একবার মন্ত্রীর 
কাছে যেতে ছবে। আঃ! সেট! আবার এক বিষম 

_ কণ্টক ! ভাল, দেখা যাক্ মন্ত্রী ভায়ার কত বুদ্ধি! 
| [ প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

জয়পুর--বিলালবতীর গৃছ 

(বিলাসবতী ) 

বিলাঁস। (ম্বগত ) কি আশ্চর্য্য | মহারাজ 
যে আঙ্ধ এত বিলগ্ব কচ্যেন, এর কারণকি? (দীর্ঘ 
পিশ্বাস) ভাল-আমি এ লম্পট জগৎসিংছের 
প্রতি এত অচুরাগিণী ছলেম কেন? এ নব- 
যৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো মলে 
করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই 
আবার তার দাসী হুলেম যে! আমি কি পাখীর 
মতন আহারের অন্বেেণে জালে পড়লেম? 
ত! না ছলে রাঞ্াকে না দেখে আমার মনং এত, 

চঞ্চল হয় কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস) রাজার আসবার 
ত সময় হয়েছে); আমাকে আন কেমন দেখাচে), 

কে জানে? 

(দর্পণের নিকট অবস্থিতি ) 

(মদ্রনিকার প্রবেশ ) 

(প্রকাশে) ওলো নদনিকে, একবার দেখত, 
ভাই, আমার মুখখানা! আজ আরসিতে কেমন 
দেখাচ্যে? 

মদ। আহা, ভাই | যেন একটি কনৰপল্প বিমল 
সরোবরে ফুটে রয়েছে | ত1 ও সব মরুক গে যাক। 
এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে 

* অন দিয়ে শোন। 
বিল।। কি,তাই? মছারাঁ বুঝি আসচেন? 
মদ। আর মহারাজ! মহারাঞঙজ কি আর 

তোমার আছেন যে আসবেন? 
বিলা। কেন? কেন? 

হয়েছে, শুনি 
সেকি কথা? কি 

মদ। আর শুনবে কি? উষে ধন্দাপ দেখচো, 
ওকে ততুমি ভাল করে চেন না। ও পোড়ার- 
মুখোর যতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর ছুটি 
আছে? | | 

বিলা। কেন? সেকি করেছে? 
মন। কিআর করবে? তুমি যত দিন তার 

উপকার করেছিলে, তত দিন সে তোমার ছিল? 
এখন সে অন্তপথ তাবচে। 

বিল!। বলিস কি লো? আমি ত তোর 
কথা কিছুই বুঝতে পাল্যেম না। 

মদ। বুঝবে 'সার কি? তুমি উদয়পুরের রাজা 
ভীমসিংছের নাম শুনেছ? 

বিল! । শুনবো না কেন? তিনি ইন্দুকুপের 
চূড়ামণি, ত(র নাম কে না শুনেছে? 

মদ। তোমার প্রিযব্ু ধন্দাস সেই রাজার 
মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দিবার চেষ্টা 
পাচেে। 

বিলা। এ কথা তোকে কে বললে? 
মদ। কেন? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, এ 

কথা সকলেই জানে। ধনদাল যে শ্বয়ং কাল সকালে 
পত্র-কত্যে উদয়পুরে যাত্রা করবে ' ও কি ও? তুমি 
যেকাদতে বললে? ছিছি। এ বথা গুনে কি 
কাদতে হয়? মহারাজ ত আর তোষার গ্বামী নম, 
ষে তোমার সভীনের ভয় হলো? 

বিলা। যা, তুই এখন যা ( রোদন ) ) 
মদ। ওম] একি? তোমার চক্ষের জলযে 

আর থাকে না| কি আপদ্! আমি বদি, তাই, এমন 
ভানতেম। তা ছলে কি আর এ কথা তোমাকে 
শোনাই 1--এ যে ধনদাস এ দিকে আলসচে। দেখ, 
তাই, তুমি যদি এ বিষয় পিবারণ কতো চাও, তবে 
তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে 
কিহবে? তোমার চক্ষে জল দেখেকি মহারাজ 
ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে? 

বিলা। আর, ভাই, তবে আমরা একটু সরে 
ঈাড়াই। এ ধনদাস আস্চে। দেখি না, ও এখানে 
এসে কি করে? (অন্তরালে অবস্থিতি ) 

(ধন্দাপের প্রবেশ ) 

ধন। (শ্বগত) হা! হ1! মন্ত্রীভায়া আমার 
সঙ্গে অধিক সৈম্ত পাঠাতে নিতান্ত অলম্মত ছিলেন? 
কিন্ত এমনি কৌশলটি করলেম যে তায়ার আমার 
মতেই শেষে মত দিতে হলো! ঢা! হা! রাজাই 
হউন, অর মন্্রীই হউন, ধন্দালের কাদে সকলকেই 



৮. 

পড়তে হয়! শর্দা আপন কর্দটি তোলেন ন: | এই 

ত আপাততঃ ঠৈস্দলের ব্যয়ের জস্ভে যে টাকাটা 

পাওয়া যাবে, সেট! হাত কত্যে হবে) আর পথের 

মধ্যে যেখানে যা পাব তাও ছাড়া হবে না। এত 

লোক যার সঙ্গে, তার আর তয় কি? (চিন্তা 

করিয়া) বিলালবতীর উপর মহারাজের যে অঙ্গু- 

রাগটি ছিল, তার ত দিন দিন ত্রাস হয়ে আসচে। 

এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন 

উপকার হ'তে পারে না। তবে কি না, স্্রীলোকট। 

পরমানুনারী। ভাল,_তা! একবার দেখাই যাক না 
কেন? (প্রকাশে) কৈ হে,বিলাসবতী কোথায়? 
কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না? 

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ ) 

£ধ্জা। কিছে,ধন্দ।স 1? তবে কি ভাবছিলে, 

বল দেখি শুনি। 
ধন) আঁর কি ভাবো, ভাই? 

অপরূপ রাপের কথাই ভাঁবছিলেম | 
বিলা। আমার আঅপন্ধপ রূপের কথা? এ 

কথ! তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি? 
ধন। আয় কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার 

এই চক্ষু ছুটিই শিখিরে দিয়েছে। 
বিলা। বেশ] বেশ] ওছেধন্দাস!| তুমি 

যে এক জন পরম রসিক পুরুষ হয়ে গড়লে ছে। 
ধন। আর তাই, নাহযকে কর কি? দেখ, 

গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্বের শোভা 
পেয়েছিল, তা এ ধন্দাস ত তোমারই দাস! 

বিলা | ভাল ধনদাস, তুমি না কি মহারাজের 
কাছে একখানি চিঞ্জপট বিশ হাজার টাকায় বিক্রী 
করেছ? 

ধন। আযা--তাস্পনা |! এসএ কথ! তোমাকে 
কে ধললে? 

বিসা। যে বলুক নাকেন? এ কথাটা সত্যতা? 
ধন। না, না। এমন কথ! তোমাকে কে 

বললে? তুমিও যেমন ভাই! আজ কাল বিশ 
ছার টাক কে কাকে দিয়ে থাকে? 

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অঙ্গুমীচি 
কোথায় পেলে? 

ধন। (ম্বগত) আঃ| এ মাগী ত ভারী 
আ্বাপাতে আরভ্ত কল্যে ছে? (প্রকাশে) এ 
অন্ুমীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন। 

বিলা। বটে? তাই ত বলি! তাল, ধন- 
দাঁল, মকুভুমি আকাশের জল পেলে যেমন যদ 

তোমার 

মাইকেল -গ্রস্থাবলী 

রাখে, বোঁধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে 

তেমনি ষত্বে রাখ; না? 
ধন। কে জানে, তাই? তুমি একি বল আমি 

কিছুই বুঝতে পারি না। 
বিলা। না--তা পারবে কেন? তোমার মতন 

সরল লোক তআর ছুটি নাই। আমি বলছিলেম 

কি, যে মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রেই তাকে 
একেবারে গুধে নেয়, তূমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি 
পেলে ত তাই কর? সেযাঁক মেনে) এখন আর ৫ 
একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি উদয়পুরের 
রাজকন্তার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা 

পাচ্যো? 
ধন। (ম্বগত) কি সর্বনাশ! 

আবার এ সব কথ কেমন করে শুনলে? 
বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে 

চুপ করে রইলেন? | | 
ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে 

বলত? 

বিলা। মিছে কথা বৈ কি? আমি তোমার ধূর্ত- 
পন এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি; তুমি 
আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে 

যে সব কথা বলেছ, লে সব মহারাজ শুনলে, 
তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালী কত্যে না পাঠিয়ে, 
একেবারে যমপুরে পাঠ!তেন! তাতুমি জান? . 

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত1? তোমার, 
দোষকি ভাই? এ কালের ধর্ম! এ কলিকাল 
কিলা? একালে যাঁর উপকার কর,সে আবার 
অপকার করে। মনে করে দেখ দেখি, ভাই, তুমি 
কি ছিলে, আর কি হয়েছ! এখন যে তুমি এই 
রাজ-ইন্ত্রাধীর স্থখভোগ কচে]া, সেটি কার গ্রসাদে? 
তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে 
কেন? তুমি যদি আমার অপবাদ ন1 করবে, ত 
আর কে করবে? তুমিও ত এক জন কপিকালের 
মেয়ে কি না। 

বিলা। ই আমি কলিকালের মেয়েমাঁচুষ 
বটি) কিন্তু তুষিযে শ্বয়ং কলি অবতার। তুমি 
আমাকে পুর্বের কথা প্মরণ করিয়ে দিতে চাও, 
কিন্ত সে সব কথ! আপনি একবার মনে করে 
দ্বেখদেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ধব 
নষ্ট করালে?. আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, 
তবুও ধর্মপথে ছিলেম। এখন, ধনদস, তুমিই বল 
দেখি, কোন্ দুষ্ট বেদে এ পাখটিকে ফাদ পেতে 
ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে? (য়োদন) 

এ বাধিনী 



কৃষকুমারী,নাটক 

_. ধন। (শ্বগত ) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু 
বলা তাল হয় না 

” মহারার্ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। 
(গ্রকাশে) আমি ত ভাই তোমার হিত টৈ 
আহিত কখনও করি নাই। তা তুমি আমার 
উপর এ বৃথা রাগ কর কেন? 

বিলা | এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে? 
ধন। ত; আমি কেমন করে আানবেো? 
বিলা। কেমন করে জানবে? তুমি ছচ্যো এর 

ঘটক, তুমি জানবে না ত আর কে জানবে? 
ধন1'হা | হা! | তোমাদের মেয়েমাহুষের এমনি 

সরবুদ্ধিই বটে! আরে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে 
7 কেবল তোমার উপকারের জন্তে টব ত নয়! তুমি 
কি ভেবেছে, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ 

হবে? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! তার পর 
তখন টের পাবে, ধনদাল তোমার কেমন বন্ধু। 

নেপথ্যে। ওগে।, ধন্দাস মহাশয় এ বাঁড়'তে 
আছেন? মহারাজ তাকে একবার ডাকছেন। 

ধন। শোন! আমি তাই, এখন বিদায় ছই। 
তুমি এ বিবয়ে কোন. মতেই ভাবিত হইও না। 
যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে 
থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে 
এই নব-যৌবন আর রূপ, এ ধনপতির ভাণ্ডার! 
(শ্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুরে খাও। আমিও 
এই তোমার মাথ। খেতে চললেম ! 

। 

(গ্রস্থান। 

বিলা। ( দীর্ঘলিশ্বাস ও স্বগত ) এখন কি যে 
” অনৃষ্টে আছে কচি বল! যায় লা! কৈ? মহারাজ 

ত আজ আর এলেন না। 

(ষদনিকার পুনঃপ্রবেশ। ) 

মদ। কেমন, তাই? আমি ব। বলেছিলেম, তা 
সত্যকি না? তবে এখন এর উপায় কি? এ 
বিবাহ হলে, ভুমি চিরকালের জন্তে গেলে। 

বিলা। আর উপায়কি? 
মদ। উপায় আছে বৈকি? ভাবনা কি? ধন. 

দাস ভাষে যে ওর মতন মুচতুর মানুষ আর ছুটি 
লাই) কিন্তু এইবার দেখ! বাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। 
এসে।, ভূমি জামার সঙ্গে এসো। ও হুষ্টকে কান 

; বড় কথা নয়। 
1. বিলা। তবে চল। 

| [ উতকগের গ্রস্থান। 

ইতি প্রথমাক্ক। 

) এ যে সব কথা জানে, তা 

উপুর রাজগৃছ 

( অহ্ল্যাদেবী এবং তপস্থিনীর প্রবেশ ) 

অহ। ভগবতি! আমার ছুঃখের কথ! আর 
কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি যেবেচে আছি, সে 
কেবল ভগবান্ একলিলের প্রসারে আর আপন 
দের আশীর্বাদে বৈ ত নয়! আছা। | মহারাজের 
মুখখানি দেখলে আমার হনয় বাঁদীর্ণ হয়। ভগবতি, 
আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের 
প্রতি একবারে এত বাম হলেন! 

তপ। রাদ্মহিবি, আপনি এত উতলা হবেন 
ন। সংসারের নিয়মই এই । কখন মুখ, কখন শোক, 
কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে যাকে 
রাত্ভোগ বলে, মেযে কেবঙ্গ লুধভোগ, তা নয়। 

দেখুন, যে লকল লোক সাগর-পথে গমনাগমন করে» 
তারা কি সর্বদাই শান্ত বাঁধু সহযোগে যায়। কত 
য্ঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের 
গতিরোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে? 

অহ। (দীর্ঘলিশ্বাস ছাড়িয়া ) ভগবতি, 'সেই 
গ্রপয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে, যে সে কি 
ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের ছ্ুরবস্থার 
কথা! শোনেন, তা হলে)--. 

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভব- 
সাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুছরে প্রায়ই প্রবেশ 
কত্যে পারে না! তবেষে- | 
অহ। (অতি কাতরভাবে ) ভগ্বতি, মহ ৃ 

রাজের বিরস বদন দেখলে আর বাচতে ইচ্ছা! করে 
না] আহা! | সে সোনার শরীর একেবারে যেন কালি, 
হয়ে গেছে | বিধাতার এ কি সামাস্থ বিড়ঘন! | 

তপ। মহিবি] নুবর্ণকাস্তি অগ্নির উভাপে আরও 
উজ্জ্বল হয়! তা আপনাদের এ দুরবস্থা! আপনাদের 
গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হাস করবে না! দেখুন, 

স্বয়ং ধর্দপু্ ঘুখিঠির কি পর্যন্ত ক্লেশ না  শঙ্ 
করেছিলেন ! | *. 

অহ। ভগবতি, আমার বিষেচনায় এ স্াজ- 
ভোগ ভোগ কর! অপেক্ষা বাঁবজ্ীবন বনে বাস কর! 
তাল। রাজপদ যদি দুধদায়ক হতো, তা হলেকি 
আর ধর্মরাজ। রাজ্যত্যাগ করে নারির আত 

 হুতেন। 
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$ তপ। হাতা ত্য বটে। ভাল, রাজমছিষি। 
আর একট] কথ! জিজ্ঞাসা করি। বলি, জাপনার! 
রাজকুমারীর বিবাছের খিষয়ে কি স্থির করেছেন, 
বলুন দেখি? 

অছ। আরকিন্থির করবো? মহারাজের কি 
সে সব বিষিয়ে মল আছে? ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) 
ভগবতি, আপনাকে আর কি বণবো, আমি এমন 
একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ 
কথাটি/ও প্রসঙ্গ করি। 

তপ। পেকিমহিষি? একন্দে অবহেলা করা 
ত কোন মতেই উচিত হয় না) সুকুমার রাজকুমারী 
ককষার যৌবনকাল উপস্থিত) তা তার এ সময় 
বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন 1----এ না 
মহারাজ এই দিকে আমচেন? 

অহ। তগবতি, একবার মহারাণেয় মুখপানে 
চেক্কে দেখুন! ছে বিধাতঃ| এ হিন্দুকুলস্থর্ধাকে 
তুমি এ রাহ্গ্রাস ছত্যে কৰে যুক্ত করবে? হায় এ 
কি প্রাণে লয়! (রোদন) 

*. তপ। দেবি, শান্ত হউন | আপনার এ সময়ে 
' এত চঞ্চল! হওয়া! উচিত নয়। মহ্থারাঞ্জ আপনাকে 
এ অবস্থায় দেখলেযে কত দুর গু হবেন, তা 
আপনিই বিবেচন! করুন! 

অছ। ভগবতি, মছারাদের এ দশা দেখলে 
কি আরবীচতে ইচ্ছ! হয়| ছে বিধাতঃ, আমি 
কোন্ জগ্মে কি পাপ $৫েছিলেম, যে তুমি আমাকে 
এত যত্ত্রণ। দিলে? (রোদন) 

তপ। (তস্বগণ্ত) আহ! পতির দুঃখ দেখে পতি- 
পরাযণ। স্ত্রী কিস্থির ছত্যে পারে? (গ্রকাশে) 
মছিবি, আপনি এখন একটু সরে দীড়ান, 
কিঞিৎ শাত্ত হয়ে মহারাজের সহিত লাক্ষাৎ 
করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আনুন, আমরা দুজনেই 
একবার সরে ঈড়াইগে। (অন্তরালে অবস্থিতি ) 

(তৃত্যসহিত রাজা! তীমসিংহের প্রবেশ) 

রাজ! । রামগ্রপাঁদ ! 
ভূত্য। মহারাজ! 

রাঁজা। এই পত্র কখান| সত্যদাসকে দে আন্ব। 
আয় দেখ, তাকে বলিস, যে এ সকলের উত্তর যেন 
আিই পাঠিয়ে দেন। 

ভূত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ! 
রাজ। উত্তরের মর্ধ যাষা হবে, ত] আামি 

তি পঞ্ের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি। 
তৃতা। বে আজ মহারাজ! [ প্রন্থান। 

পরে 

রাজা। (শ্বগত ) হে বিধাঁতঃ, একেই কি 

লোকে রাজভোগ বলে! 

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবা 
হউন! | 

রাঁজা1। (প্রণাম করিয়।) 
দিনের পর আপনার পাদপন্স দর্শন করে আমি যে 

কি পর্যন্ত সুখী হঙ্যেম, তার আর কি বলবে? 
রাঁঙমছিষী কোথায়? তাঁকে যে এখানে 

দেখচি নে? 
তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, 

আবার এখনি আসবেন। 
রাজা । ভগবতি, আপনি এত দি কোথায় 

ছিলেন? 
তপ। আজা-আমি তীর্ঘ-পর্য)টনে যাত্রা 

করেছিলেম। মহারাজের সর্বপ্রকারে মঙ্গল ত? 
রাজা। এই ধেমন দেখছেল। ভগবান এক- 

লিজের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্বাদে রাজ” 
লক্মী এখনও ত এ রা্জগুছে আছেন, কিন্তু এন পয 
থাকবেন কি না, ত1 বল ভ্ুফর। 

তপ। মহারাজ, এমন কথা কিব্লতে আছে? 
মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাদগুহ পরিত্যাগ 
করেন) কমল! এ রাজভবনে জ্রেতাযুগ শরবধি অব- 
স্থিতি কচ্যেন, শরৎকালের শশীর স্ায় বিপদ্মেঘ 
ছতে) পুর পুনঃ মুক্ত হয়্যে পৃথিবীকে আপন 
শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপু, রাজকুল 
কি কখন শ্রীরষ্ট হতে পারে? আপনি এমন 
কথ! মনেও করবেন না। 

( অহঙ্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ ) 

আনুন, মহিষী আনুন । 

অহল)]| (রাজার হৃস্ত ধরিয়া) নাথ, এত 
দিনের পর যে একবার অস্তঃপুরে পদা্র্ণ কল্যে, 
এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য। 

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত 
অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে অত্যন্ত লজ্জা! হুয়। 
কিন্ত কি করি, আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত 
দোষে দোষী নই। তা এযো, পরিয়ে! বসো। 
( তপস্থিণীর প্রতি ) ভগবতি, আপনিও আলন 
পরিগ্রহ করুন। $ কলের উপবেশন ) 

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ ) 

। ভূভ্য। বর্্মাধতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পল্পরখানি 
রাজসদুখে পাঠিয়ে দিলেন। 
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রাজ।। কৈ? দেখি। (পত্র পাঠকরিয়া) আঃ, 
এত দিনের পর বোধ হুয়, এ রাজ্য বিছু কালের 

 জন্তে নিরাপদ হলো। 
[ ভৃত্যের প্রস্থান। 

অহ| নাথ] একি প্রকারে হলে! ? 

রাজা | মহারা্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার 
সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে । . তিনি এই পত্রে অঙ্গী- 
কার করেছেন, যে ক্সিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে শ্বদেশে 
ফিরে ধাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজা ছুর্ষেযাধনের 
মতন আমার হর্যবিবাদ ছলো। শক্রবলন্বরূপ প্লাবন 

»॥ যে এ রা্জভূমি ত্যাগ কল্য, এ হর্ষের বিষয় বটে) 
॥ কিন্তযে হেতুতে ত্যাগ কলে, সে কথাটি মনে 
হলে, আমার বার এক দণ্ডের জঙ্ভও প্র।ণধারণ 

কত্যে ইচ্ছা .করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) 
হায়! হায়! আমি ভূবনবিখ্যাত শৈলরাছের 
বংশধর, আমাকে এক জন দুষ্ট, লোভী গোপালের 

_ ভঙ়ে অর্থ দিয়া রাছ্য রক্ষা কত্যে হলো? বিক্ 
আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর 
অপমান হ'তে পারে? 

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত 
আছেন। দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিঠির বিরাট 
রাজার লতালদ্পদে নিযুক্ত হ'য়ে কাঁলযাপন করেন। 
এই হুধ্যবংশচুড়ামণি নলও সারখিপদ গ্রহণ করে- 
ছিলেন। ত। এ সকল বিধাতার লীল! বৈত নয়। 

রাঙা । আজ্ঞা, হা, তার সন্দেহ কি? 
অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সগৈগ্ধে 

শ্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান একলিলের 
অুগ্রছে। 

.. কাজা। (সহান্ত বদনে ) দেবি, তুমি কি 
তেবেছ। যে ও নরাধম আমাদের একেবারে 

পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে 
দুধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি ছাড়তে চায়? ধনের 
অতাব হুল্যেই ও যে আবার আসবে, তাঁর 
সন্দেছ নাই। 

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষৎ, বর্তধালের 
কর্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা! করবেন, 
আপনি সে বিষয়ে উৎকঠিত হবেন না। 

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক গ্রকার মিটে 
গেল। এখন তোমার রুষ্গার বিবাহের বিষয়ে 
মনোযোগ কর। - 

রাজা । তার জন্ঠে এত ব্যস্ত হবার আবশ্তাক 

কি! 2 রি 

কৃষ্কার এখন বরেস কত হলে! ! 

3১. 

অহ। সেকি, নাথ ণ এ বড় যেয়ে হলো, 
আরও কি তাকে আইবড় রাখ| যায়? 

(নেপথ্যে দুয়ে বংই্বনি) ). 

রাজা । এ কি, আছা! এ হংশীধ্বনি কে 
কচে)? 

অহ। (অবলোকন করিয়া) ও যে তোমার 
কষ! তার সখীদের সঙ্গে উদ্ভানে বির কচ্যে। 

তপ। আছ! মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেষী 
আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচেন | | 

অন্থ| নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছে যে, ফোন 

পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাঁজসরোবর 
থেকে তুলে নে যায়? 

রাজ!। সেকিপ্রিয়ে? 
অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিঘ! অন্ত 

কোন যষনরা, জনরবস্বরূপ বাযুলছযোগে এ 

পদ্মের লৌরত পেলে কি আর রক্ষা থাকবে? ফেন, 
 তোষার পূর্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণযিনী ও 

দেবীর কথা তুমি কি বিস্বৃত ছল্যে? 
| ( নেপথ্যে দুরে বংশীধ্বান ) বি 

রাজা। আহা! কিমধুরধ্বনি| ৮ 

(নেপথ্যে গীত) 

[ ধানী-মুলতানী--কাওয়ালী ]. 

গুনিয়ে মোহন মুরলী-গান। 
' করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান। 

গ্রাণ কেমন করে, সুমধুর শ্বর়ে, 
ধৈরয মন না ধরে? 

সাধ সতত হয় শ্তাম দরশনে, 
লাজ তয় ছলে অবসান। 

নারি, সংচরি, রছিতে তবনে, 
ক্রিভঙ্গ শ্যাম বিছনে, 

চিত যে বঞ্চিত ভুরিত মিলনে, 
ন! দেখি তাছার সৃুবিধান। 

তপ। আ, মরি, মরি! কি মুধাবর্ষণ!| মহা" 
রাজ, আমর] তপোবনে কখন কখন এইরূপ ন্ুশ্বর 
আকাশ-মার্গে গুনে থাকি! তাতে করে আমার 
জ্ঞান ছিল, যে, নুরনুন্জরী তিন এ স্বর অন্ের. 
হয় ন1। 

রাঞ্জা। আহা, তাই ত! ভাল, মহিষ ] 

অহ। সেকি, মহারাজ? তুমি কি জান না? 
কুষ্কা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে! 



১৭ 

তপ। মহারাজ, এ কলিকালে হয়ছরের 
গ্রাধাট! একেবারেই উঠে গেছে? নতুবা আপনার 
এ কৃষ্ার পাপিগ্রছণ-লোতে এত দিন সহ্অ স্হ্শ্র 
রাজা এসে উপস্থিত হতেন। 

রাদ্া। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) তগবতি, এ 
ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের 
পূর্বকালীন বৃদ্তান্ত সকল ল্মরণ হলো, অধূমরা যে 
মহুষা, কোন মতেই ত এবিশ্বাস হয় না। অগদীশ্বর 
যে আমাদের প্রাত্তি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা' 
বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন 
লবপাঘু-তরদ কোন নুমিষ্ট'বারি নদীতে প্রবেশ 
কর্যে তার নুন্বাদ নষ্ট করে, এ ছুষ্ট যবনদলও সেই- 
রূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমর! 
কি জার এ আঁপদ্ ছতে) কখন অব্যাহতি পাবো? 

অহ। হা অদু্ট! এখন কি আর সে কাল 
আছে? শ্বয়ন্বর-সমারোছ দুরে থাকুক, এখন যে 
রাজকুলে শ্ুন্দগী কন্যা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা 
কর! তার। 

তপ। তা লত্য বটে। গ্রতো, তোমারই 
ইচ্ছা। মহারাজ, তারতভূমির এ অবস্থা কিছু 
চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্প| 
বন্থুধাকে বরাছরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি 
কি এ পুণ্যতৃষিকে চিরবিস্বত হয়্যে থাকবেন? 
অস্যাবধি চঙ্জহূর্য্যের উদয় ছুচ্যে, এখনও এক পাদ 
ধম্দ আছে। ূ 

-রাজা। আর ভাগ্যে য| আছে, তাই হুবে। 
দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক তা? 
আহা | অনেক দিন হলো, মেক্চেটিকে ভাল করে 
দেখি নাই। | 

অহ। এই যেডেকে আনি। 
 তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্ুক 
কি? আমিই যাচ্যি। 

অহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি? আপনি 
যাবেন ফেন? 

রাজ1। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও 
যেতে হবে দা। এ দেখ, কৃষ্ণা আপনিই এই 
দিকে আসচে। 

তপ। আছা! মহারাজ! আপনার কি 
সৌভাগ্য! মছিধি, আপনাকেও আহি শত 
ধাবাদ দি, যে আপনি এ দেবছুর্লভ রত্ুটিকে লাত 
করেছেন! আহা] আপনি কি শ্বয়ং উমাকে গর্ভে 
ধরেছেন আপনারা যে পূর্বন্মে কত পুণ্য 
করেছিলেন, তাঁর সংখ্যা নাই। 

অছ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে ) তগবতি, 
এখন এই আশীর্বাদ করুন, যেন মেয়েটি ম্বচ্ছন্দে 
থাকে। ওর রূপলাবপা, সচ্চরিত, আর বিস্যাবুদ্ধি 
দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা 

বলতে পারি নে। 
(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ) 

এসো! মা, এলো । মা, তৃমি কি জবত্তী কপাল- 
কুণ্ডলাকে চিনতে পাচ্যে। না? 

কৃষ্ণা । ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন 
করি নাই, তাইতে, মা, গুকে প্রথমে চিনতে পারি 
নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ 
দাসীর দোষ মানা করুন। 

তপ। ৰৎসে, তৃমি চিরনুখিনী হও। (রাণীর 
প্রতি) মছ্যি! যখন আমি তীর্থধাজ্সায় যাই, 
তখন আপনার কনকপল্পটি মুকুলমাত্র ছিল। 

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি ও উদ্ভানে 
কি করছিলে মা? 

কৃষ্ণা । (বসিয়া ) আন্ত!, আমি ফুলগাছে অল 
দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নৃতন তানটি আজ শিখিয়ে 
দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম । পিত:, আপনি 
অনেক দিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, 
তা আজ একবার চলুন। আহা! সেখানে যেকত 
প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত 
হবেন এখন। | 

অহ। ওটি কিফুল, মা? 
কৃষ্ণা। ম1! এটি গোলাব) আমার এর উদ্ভান 

থেকে তোমার জন্ভে তুলে এনেছি (মাতার হস্তে 
অর্পণ) সি এ 

যাজা। পূর্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল ন1। 
যে সর্পের সহকারে আমরা এই মশিটি পেয়েছি), 
তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্যে| 
(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুহমরত্ব ছুট ষবনেরাই 
এ দেশে আনে। (দুরে ছুন্দুভিধ্বনি ) 

সফলে। (চকিতে )একি? 
রাজা। রামপ্রসাদ। 

নেপথখ্যে। মহারাজ! 

( ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ ) 
রাজা। দেখ ত, এ ছুন্দুতিধ্বনি হচ্যে কেন? 
সৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ | : 

| [ গ্রস্থান। 
রাজা। এআবার কি বিপদ উপস্থিত হলো, 

দেখ? মহারাষপতি সন্ধি অবাচিজ। শন আকা 

রর 
1 

। 



বেশট। হয়েছে, যা. পর কে বনে যে 

বিলাপবতীয় সখী মনিকা? হা! হা. হালি, 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল্যেন ন) কি? (উঠ) আ১), ঙ. 
ভারতভূষিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের 
কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে। - আবি শুনেছি যে, 
কোন কোন সাগরে বড় অনবররতই বছিতে থাকে) 
তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো? হায় 
হায় [স্ 

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ) 
কি সমাচার? 

ভৃত্য। আল্ঞা, মহারাজ, সকলই মল, জ ২ 
পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংছ রায় রাজসসমম্ 
এ বিশেষ কার্ষ্যের নিমিতে দুত প্রেরণ করেছেন। 
£. রাজা। বটে? আঃ রক্ষা ছৌক1- আমি 
এ ' ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ উপস্থিত 
হলো ।--অয়পুরের অধিপতি আমার পরম আ'তীয়। 
অগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদগ্রস্ত হয়ে 
আমার নিকট দূত না পাঠিয়ে থাকেন। (তপন্থিনীর 
প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন ব্দায় দ্িন। 
(রাণীর প্রতি) প্রেয়সি! আমাকে পুনরায় 
রাজসভায় যেতে ছলো। 

অছহ। ( দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। ) 
জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য, ষে 
ক্ষণকালও নাথের সহ্বালমূখ াভ করে | 

রাজা। দেবি! এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ 
কর! বৃখা। লোক যাকে নরপত্তি বলে, বিশেষ 
বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদ।স টব নয়। অতএব 
যার এত লোকের সন্তোষণ কত্যে হয়, সে কি 
তিলার্দের নিমিতেও বিশ্রাম কতে) পারে? 

.. শ[ভৃত্যের সহিত প্রস্থান । 
অহৃ। ভগবতি| চলুন, তবে আমরাও বাই। 

(ক্ষার প্রতি ) এসো, যা--আমরা তোমার 
পুষ্পোন্ভানে একবার বেড়িয়ে আলিগে। | 

কৃষ্ণা । বাবে, মা? চল না |--দেখ, মা, আজ, 

পিত। একবার আমার উদ্ভানটি দেখলেন না? 
[সকলের স্থান! 

_ তীয় গর্ভ 
 উদয়পুরের রাঁদপথ 

( পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ ) 

ষ্দ। (শ্থগত) হা] হা! ছা! তোমার 
মাম কি. তাঁত? আমার নাম আদলাম্রা্ন । আও ॥ 

(মর প্রতি 

দু হৌক1-মনে করি যে হালবো নাঃ খাবার. 
আপনা আপনিই হাসি পায়! 

তখন আর তয় কি1-_বিলালবভীর নিতান্ত ইচ্ছা 
যে, এ বিবাহটা ফোন মতে না হয়) তাহলে 
ধনদাসের মুখে এক প্রকার চুণকালি পড়ে। দেখা 
যাক,কি হয়। আমি ত ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্তী এখানে 
উপস্থিত হয়েছি। আবার রাজা মানলিংহকে 
কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল কর্যে এক পঞ্রও লিখেছি। 
হা! হা! হা! পত্রধানা যে ষৌশল কর্যে 
লেখ! হয়েছে, মানসিংহ ত। পাবা] মাজেই কুষ্ণার 
জন্যে একেবারে অস্থির হবে। করুক্িশীদেবী। 
শিঞুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তে। 
যছপতিকে যেরূপ মিনতি করোযে পঞ্সে লিখেছিলেন, 
আমরাও সেইরূপ কর্যে পিখে দিয়েছি। এখন 
দেখা যাক, আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি 
সা ধন্দাস মন্ত্রীর সঙ্গে এদিকে আলসচে। 
আমি এ মন্ত্রীকে বিলাসঘতীর কথা যে করে 
বলেছি, বোধ হুয়। এর মন্ আমাদের রাজার 
উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদেয় কি 
করোপকখন হয়। 

(অন্তরালে অবস্থিতি)। 

( সত্যদাস এবং যনদাসের প্রবেশ ). 

ধন। মীমহাশয | যৌবনাবস্থায় লোকে কফি ও 
না করেখাকে?তা আমাদের নরপতি যে কখন 

“ কখন তগবান্ কনর্পের সেবক হন সে কিছু বড় 
অসম্ভব নয়। মছারাজের অতি অল্ল বষেস। 
বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরেকি 
কাণ্ড না ছচ্যে? 

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে! কিন্ত আমি 
শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলালবতী নামে 
একট! বারবিলালিনীর এত দুর বাধ্য, যে, যে-- 

ধন। ছা!হা] বলেন কি মহাশয়? শনি 
কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে? 

সতয। মছাশয়। আমি শুনেছি, যে. এই 
বিলাসবতী বড় সাধান্ত পুষ্প নয়। 

ধন। (শ্বগত) তা বড় মিথ্য। নগ্ন! নৈলেক্ষি 
আাযাবআাতা প্র ইতর ৪. /'/4900+৮১4 উ আরা জর আক পক: ১৮৪৪ :3: 
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ধূরতচড়ামণি, সে যখন আমাকে চিনতে পারে নাই, . 



১৪ _ মাইকেল-্রস্থাবলা 

কা কে বল্যে? গে একটা সামন্ত] শ্রী, আজ 

আছে) কাল নাই! 
সত্য। মহাশয়, রাননিনী কষ্ট রাজকুলপতি 

ভীমিংছের জীবন-স্বয্ূপ। তা তিনি যে এ গৰ 

কথ! নলে, এ বিবাছে সম্মত হন, এমন ত আমার 

কোন মতেই বিশ্বাস ছয় ন। 
ধন। কি সর্বনাশ | মছাশর। এ কথ! কি 

মহারাঞের কর্ণগোচর করা উচিত? 

সত্য। আজা, তা ত নয়)কিস্তু গরনরবের শত 

রূসন] কে নিরণ্ত করবে? এ বিবাঁন্ের কথ! প্রচার 

হল্যে যে কত লোকে কত কথ! কবে, তার কি আর 

সংখ্যা আছে? 

ধন। মহাশয়, চন্র্রে কলঙ্চ আছে বলে কি 

কেউ ত(কে অবছ্লো করে? 
সত্য। শাজ্ঞা, না। কিন্তু এতসেরপ কলগ্ছ 

নয়। এ যেরাহুগ্রাস। এতে আপনাদিগের নর- 

পতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিদুপ্ত হবার সম্ভাবনা! 
ধন। (ন্বথগত) এ ত বিষম বিট! বিভ্রাটই . 

ব। কেন? বরঞ্চ আমারই উপকার । মছারাঞ্জ যদি 
এ সারিকাটিকে পির খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে 
আর পায় কে? আমি ত ফাদ পেতেই বসে আছি। 

সতা। মহাশয় যে নিরুততর হলেন? 
ধন। আজ্া--না) ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ 

বিষয়ে যদি আপনার এত দুর বিরাগ অন্মে থাকে, 
তবে না হক আমি মহারাজকে এই অর্থন্ধে একখানি 
পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাত্রেই সে দুষ্ট স্্রীকে 
দেশাস্তর করেন। তা হলে, বোধ করি, আর কোন 

আপত্তি থাকবে ন।। | 
সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর ম্ৃুপরামর্শ কি 

পাছে 1 রাজ! জগৎলিংহ বি এ কর্ণ করেন, তা! 
হলো ত আর বিবাহের পক্ষে কোন 
নাই। 

ধন। আজ্ঞ!। এন! করবেন কেন! তাত্রের 
পরিবর্তে বর্ণ কে না গ্রহণ করে? 

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই | আপনিও 
বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন। মহারাজার লহিত 
পুনরায় সায়ংকালে পাক্ষাৎ হবে এখন। 

[ গ্রস্থান। 

ধন। (স্বগত) আর্মাদের মহারাজের 
হুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমাঁন। ভাল, 
এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পদ্থাই 
মাই? কেমন করোই বা থান্জার ও ১এজ। লি 

বাঁধাই ' 

মহানদের গতির তুগ্য। প্রথমতঃ পর্বত-নিঝর 

থেকে অল বরে একটি অলাশয়ের হৃি হয়। তা 

থেকে গ্রবাছ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান হয়) 

পরে আর আর আোতের সহকারে মহাকার ধারণ 

করে | এ নযরবের ব্যাপারও সেইরূপ । (মদনিকাঁকে 

দুরে দর্শন করিয়া) আহাহা! এ ন্ুনার বালক 

কেছে? এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্যে। 

_ একে কি আর কোথাও দেখেছি, (প্রকাশে ) 

ওছে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এসে। ত। 
মদ। (অপর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা 

কচ্যেন? 
ধন। তোঁমাঁর লাম কি, ভাই? 
মদ) আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন। 
ধন। বাঃ] তোমার বাপ মা বুঝি তোমার 

রূপ দেখিই নামটি রেখেছিলেন? তুমি এখানে কি 
কর, ভাই? : 

মদ। আজ্তা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখা- 
পড়া শিথখি। 

ধন। হাঁ! যুক্তাফলের আশাঁতেই লোকে 

সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরদ্রাকর। তা! 
তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর? 
কেন? তোমাদের দেশে কি টোল নাই? লেখা 
হৌক, তুমি রাঘনন্দিনী কষ্ণাকে দেখেছ? 

মর্দ। আজ্ঞা, দেখবে! না কেন? যা চক্র" 

লোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃ"" দেখতে 

বাকি থাকে? 
ধন। বাহবা, বেশ] আচ্ছা ভাই, বল দেখি। 

তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন? 
মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণন! কর। আমার | 

সাধ্য নয়? কিন্ত তিনি বিলাসবতীর কাছে নন। 
ধন। অ্যাস্পকার কাছে নন? | 
মদ| ও মহাশয়] আপনি কিছু কাণে 

খাট বটে? বিলালব্তী! বিলাণবতী!] শুনতে 
পেয়েছেন? 

ঘ্ন। আ্য1--বিলাসবতী কে? 
মদ। হা] হা! বিলাসবতী কে, তা কি 

আপনি জানেননা? হা! ছা! ছা]! 
ধন। (ম্বগত) কি সর্বনাশ। তার নাম এ 

ছোড়। আবার কোঁথথেকে গুন্লে? (প্রকাশে) 
আমি তাকে কেমন কর্যে জানবো ? 

মদ। আঃ আমার কাছে আর মিছে ছলনা 
করেমকেন? আপনি মন্ত্রষরকে বা যা বলছিলেন, 
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"*. ধন। (ম্বথগত) এ কথার আঁর অধিক আদ্দো- 
লন কিছু নয়। (প্রকাশে) হা। দেখ ভাই, আমার 

: দিব্য, তুমি যা শুনেছ,। শুনেছ, কিন্তু অন্তের কাছে 
একথার আর গ্রসঙ্গ করো ন।। | 

মদ। কেন? তাতেহানিকি? 
ধন। না ভাই, ভোমাকে নাহয় আমি কিছু 

মেঠাই খেতে চি, এ সব রাজা-রাজড়ার কথায় 
তোমার থেকে কাজ কি? 

মদ। (লরয়োষে) তুমি ত ভারি পাগল হছে! 
আমাকে কি কচি ছেলে *পেয়েছো, যে মেঠাই 
দেখিয়ে ভোলাবে? 

(হও? 
.. মদব। আচ্ছা, তোমার হাতে এ যে অসুরীটি 

আছে, এটি আমাকে দেও, তা ছলে আমি আর 
কাকেও কিছু বলবে! ন।। | 

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে? 
আবার তুমিও পাগল হলেনাকি? এনিক্সে তুমি 
কিকরবে? একিকাকেওদেয়? 

মদ।| আচ্ছা, তবে আমি এই রা্মহ্ষীর 
কাছে যাই। (গমনোগ্ভত ) 

ধন। ওহে ভাই, আরে দড়াও, দাড়াও, রাগ 
তরেই চলে যে? একট1 কথাই শুনে যাঁও। 
(ম্বগত ) এ কথা প্রচার হল্যে সব বিফল হবে। 
এখন করি কি? এ অমূল) অস্গুনীটিই বা দি কেমন 
করে!--কি করা বায়? দিতে হলো !-্হায়! 
হায় | এ অনুরীটি বে কত যত্ধে মহারাদ্রের কাছ 

, থেকে পেয়েছিলেম,স্আর ভাবলেই বাকি হবে? 
মদ। ও মহাশয়, আপনি কাদছেন নাকি? 

হা] ছা! হা! 
ধন। (শ্থগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিপ 

আমকে ঠকালে ছে? ছি! ছি! আর [ককরি? 
দি! ভাল, এ কর্মট। সফল কত্যে পালে, রাজার 
নিকট বিলক্ষণ কিঞিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। 
(প্রকাশে ) এই নাও, ভাই, দেখে ভাই, এ কথা 
যেন প্রকাশ না হয়। 

.মদ। (অনুরী লইয়া) যে আজ্ঞ।/তষে 
অমি চলেম। (অন্তরালে অবস্থিতি ) 

ধন। (ন্বগত ) দূর ছোড়া হত্ততাগ! | আজ 
২ যে কিকুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বলতে 
1 পারি নে। আর কি হবে, যাই, এখন বাসায় 
ূ যাই। | 

ক 

রঃ রী নাটক 

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে সন্ত 

মদ। (অগ্রপর় হইয়া শ্বথগত) হা! হা! 
ধনদাসের ছুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়। হা!ছা! 
বেটা যেমন ধূর্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে 1-" 
এখনই হয়েছে কি? একে লমুচিত শান্তি দিতে হবে, 
1 নৈলে আমার নামই নয়। ত! এখন ফেনযাই 
না! একবার নারীবেশ হরে রাজকুমারী কৃষ্ণার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে। ভাল, আমার পরিচয়টা 
কি দেব? (চিন্তা করিয়া) হা, তাই ভাল! 
মরুদেশের রা! মানমিংহের দৃতী। হা!হা]হা! 

[প্রস্থান। 

উদয়পুর-্-রাজ-উত্তান 

( অহ্যাদেবী এবং তপস্থিণীর গ্রাবেশ ) 
তপ। মহিষি, এ পরম আহ্লাদের বিষয়, 

বটে। অয়পুরের রাজবংশ তগবান্ অংশুমালীর এক 
মহাতেজোময় অংশুন্বরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংছ 
ষে রুষ্ণকুনারীর উপযুক্ত পাঞ্র, তার সঙদেছ লাই। 

অহ। আলতা, হা) এ কথা অবস্তাই স্বীকার 
কতে) ছবে। | 

তপ। আমি শুনেছি, যেয়া্ার অতি অপ 
বয়েস) আর তিনি এক জন পরম ধর্মপরায়ণ ও 
বিদ্যানুরাগী পুক্ুষ। 
অহ। আপনার আীর্বাদে যেন এ লকল 

সত্যই হুয়। প্রলয় ঝড় কমজিনীকে ছিন্ন-ভিল্ন করে 
ফেলে? কিন্ত মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা থে 
বিগুণ বেড়ে উঠে। গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে 
কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে? (চিন্তা! করিয়! ) কি 

আশ্চর্য্য | ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাছের, 

বিষয়ে যে কতদুর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি 
বলবে ? কিন্ত এখন যে তার বিবাহ হবে, এ কথ! 
আবার মনে উদয় ছলে, আমার প্রাণট! যেন কেদে 
উঠে। (রোদন) 

তপ। আহা! মায়ের গ্রাণ কি না! হতেই 
তপারে। | ৃ 

অহ। তগবতি, আমায় এ হায়-লরোবরের 
পল্ুটি কাকে দেবো! ? কেতুলে লয়ে চলে যাবে? 
আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন 
কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের ছাতে 
দেবে! ? আমার এ আঁধার ঘরের ষণিটি গেলে 
ডলে শি আআ আগ কর খরার. ৯০৪৮৮৬, ২৪৮ 
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তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। 
যেখানে বন্ঠা, সেখানে যাতনা ল্হা কত্যে হয়। 

যেখুন, গিরীশমহ্িযী মেনক! সন্বৎসরের মধ্যে তার 
উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন টৈ দেখতে পান 
না। তা ও চিন্তা বৃধা। চদুন, এখন আমর] 
অন্বঃপুরে যাই! বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসত! 
থেকে উঠেছেন। 

অহ। যে আজ্ঞা," তবে চলুন। 

| [ উভয়ের গ্রস্থান। 

( কষ্চচুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ ) 

কধ। হলকি,দূতি? তোমার কথ! গুনলে 
আমার তয় হুয়। তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে 
এলে? ট 

মদ। রাঁজননিনি! পোবা পাখী পিঞ্কর 
থেকে উড়ে বেকুলে, যেন বনের পাখী সকল তার 
পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশ! ঘটেছিল। 
কিন্তু আপনার চন্ত্রবদন দেখে আমি সে সব দ্ঃখ 
এতক্ষণে ভূগলেম ! | 

.. স্কষগ। তাল, দূতি, রাজা মানসিংছ আমায় 
পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে তোমাকে আমার 
কাছে পাঠালেন কেন? 

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি 
ুদ্ধিযতী। আপনি ত বুঝতেই পারেন। যে যাঁকে 
ভালবাসে, লে তার মন না ঘেনে কি কোন কর্ছে 
হাত দেয়? 

কৃষণ]। (সহাহাবদনে) কেন? 
মহারাজ কি আমাকে ভালবাসেন? 

মদূ। রাঁজনন্দিনি, তালবাসেন কি না, তা 
আবার জরিজ্ঞানা কচেন?1 আমাদের মহারা 
রাতদিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার 
নামই কচেঃন) তার কি আর কোন কর্থেমন 
আছে? 

কষা।” কি আশ্চর্য্য! তিনি ত আমাকে 
কখনও দেখেম নাই। তধে যে তিনি আমার 
উপর এত অন্ুরক্ত হূলেন, এর কারণ? ভাল 
দুতি, খল দেখি, তোমাদের মহারাজের কন 
রাণী? 

মদ। রাজলন্দিনি, মহারাজের এখনও বিষাহ 
হয় নাই। আমি গুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন 
বে, আপনাকে না পেলে তিনি আনু কাহাকেও 
বিবাহ করষেন না। 

তোমাদের 

এরি, 

মাইকেল ্ রস্থাবলী 

মদ। রাঁভনন্দিনি, আমি কি আঁপনার কাছে 
আর মিধ্য! কথ! বলছি? মহারাজ আপনার ব্ূপ 
প্রথমে হ্বপ্রে দেখেন। তার পর লোকের মুখে 

আপনার গুণ গুনে তিনি যেন একেবারে পাগল 
ছয়ে উঠেছেন। | ঠ. 

কৃষ্ণ।। দেখ, দুতি, আমার মাথা +:৩, তুমি 
বথার্থ বল দেখি তোমাদের রাজা দেখতে ..কমন? 

মদ। রাজননিনি, তাঁর রূপের কা এক 
এক করে আপনাকে আর কি বলবো? তার সমান 
রূপবান্ পুরুষ আমরা চক্ষে ত কখন দেখিনাই। 
আহা! রানন্দিনি, সে রূপের কথ! আমাকে মনে 
করে দিলেন, আমার মনটা! যেন একেবারে শিছরে 
উঠলে! । আ, মরি মরি! কিবর্ণ) কি গঠন! যেন 
সাক্ষাৎ কদর্প। 
মহারাজের একথান। চিন্রপট এনেছি; আপনি যদি 
দেখতে চান, ত আমি কোন সমরে এনে দেখাব! 
দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন 
রাপ। 

কৃষ্ণা। (শ্থগত) এ দৃতীর কথ! কি সত্য 
ইবে? হতেও পারে। (প্রকাশে ) দেখ, দুতি, 
তুমি আবার এসে আমার লঙ্গে দেখা করো, এখন 
আমি বাই। আমার সথীরা এ লরোবরের দল 
আমার অপেক্ষা কচ্যে। 

মদ। যে আজ্ঞা। 
₹ষ্। (কিঞিৎ গমন করিয়া ) দেখো, তুমি 

ভু না, দুতি।! তোমার শঙ্গে আমার অনেক 
কথা আছে। 

নু 
পৃ 

রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে 7 

| প্রস্থান 1১? 
মদ। (দ্বগত ) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী 

বলে। কিন্তু মহারাজ যণ্ঘ এ নানীর্লটি পান, তা 
হল্যে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? আহ | 
এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীন্তে আছে? আবার 
গুণও তেমনি! যেমন সাক্ষাৎ কমল! | আছ | এমন 
সরলা স্ত্রীকি আরহুৰে? (চিন্তা করিয়া)সেব। 
হোক, এর মনটা রাজা মানলিংছের দিকে একবার 
ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার 
সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দ্রিকে 
ফেরে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দুত 
যে অতি ত্বরাই এখানে আসবে, ভার কোন সন্দেছ 
নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত 
থাকবেন? এইযে মহারাজ ভীষসিংহ এই দিকে 
আপচেন। আমি এই গাছটায় আড়ালে একটু- 

৬ 
॥ 

॥ 

এ 
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(রাজার সহিত অছল্যাদেবী এবং 

তপন্থিনীর পুনঃ প্রবেশ ) 

তপ। মছারাজ, রাজদুতের নামটা কি 
বলছিলেন? | 

রাজা। আজ্ঞা, তায় লাম ধনধাস। ব্যক্তিটে 
অতি গুণবান্ আর বছুদর্শা। আর রাজা অগৎসিংছ 
স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তার নুখ্যাতিও বিস্তর। 

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবাম্ 
একলিজের অপীম কৃপা বলতে হবে। এই 
দেখুন, কি জঞাশ্চর্ধ্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল-তিলক 
রামচজকে জানকী দুন্দরীর পাপিগ্রহণ কতেযে এনে 
উপস্থিত করে দিলেম। এ হ'তে আর আনন্দের 
বিষয় কি আছে, বধুন? 

রাঙ্জা। আজ্ঞা সকলই আপনাদের আশীর্বাদ । 
তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি 

হলম্পর হলে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবে!। 
তা এতে আর বিলম্ব কি? গুভ বর্দ গীঘ্বই করা 
উচিত। 

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্টে বিলঙ্গের 
প্রয়োজন কি? আমার কৃষ্ণা--( রোদন ) 

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ 
কর্ধের কথ! উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা 
উচিত? 

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন 
করে এক ঘন পরের হাতে সমর্পণ করবে! ? 
(রোদন) 

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয় ) দেবি, বিধাতার 
বিধি কে খণ্ডন কত্যে পারে? ভেবে দেখ, তৃষি 
আপনি এখন কফোথার আছ, আর আগেই বা 
কোথায় ছিলে? বিধাতার হৃষ্টিঃ এইরূপেই চলে 
আলসচে। কত শত কুহ্ম-লতা, কত শত ফলবৃক্ষ 
লোকে এক উদ্ভান থেকে এনে আর এক উদ্ভানে 
রোপণ করে॥ আর তারাও নূতন আশ্রমে ফল- 

, ফুলে শোভমান হয়। 

(নেপথ্যে গত) 

[ আশাগোরী--আড়া ] 

অসুখী অমরদলে।, 
নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে ॥ 
অবসান দিলযান, শশী গ্রকাশিল, 

কুমুদী হেরি ছাণিলো। 

যুষক যুবতী, হঃবিত অতি, 
বিরহিণী ভাসিছে অআখিগলে। 

চক্রবাক চক্রবাকী, বিরছে ভাবিত, 
কলোতী পতি মিলিত, 

নিশি আগমনে, কেছ্ন্ুখী মনে, 
কার মনঃ দহিছে ছুখানলে॥ 

রাঙ্গা। আছ! 

অহ। যছারাজ, আমার এ কোনটি এ 
বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আদি বাচযো? 
(য়োদন) 
_তপ। মহিধি। আপনি এত উতলা! হবেন 8 

না। দেখুন, আপনার দুঃখে যহারাঞও অতি বিষ রী 
হচ্োন। ূ 

(কৃষ্চার় পুনঃ প্রবেশ) 

রাজ।। এসো, মা, এসো। . ( শিরশ্চুম্বন ) 
কৃষ্কা। পিতঃ, মা অ|ম[র এমন কচে]ন কেন? 

তুমি কাদ কেন মা? 
অহ। ৮্কৃষণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়]) 

বাছ! তুমি কি এত দিন পরে তোমার এ ছুঃখিনী 
মাকে ছেড়ে চললে? আমার আর কে আছে, 
মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ভাকবে? 
(রোদন ) 

রু্কা। সেকিমা? তোমাকে ছেড়ে আমি 
কার কাছে যাব মা? (রোদন) 

রাজা। তগবতি, মোহম্বরূপ কুম্ুমের কণ্টক 
কি সামাস্ তীক্ষ! 

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এই জঙ্ভেট 
পূর্বকালে মহধিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ণ 
পরিত্যাগ করো), বনবাসী হতেন। 

(ভৃত্যের গ্রবেশ ) 

রাজা | কি সঘাচার, রামগ্রসাদ!? 
ভৃত্য। ধর্ধাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর বাজ! 

মানসিংহ রায় রারসন্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন। 
রাজা। (ম্বগত ) রা! মানপিংহ আমার 

নিকট দত পাঠিয়েছেন কেন? (প্রকাশে ) আচ্ছা, 
সতাদাসকে দুতের যখাবিধি সমাদয় কত্যে বল্গে 
যা। আম ত্বরায় যাচ্যি। এ 

ভূত্য। যে আজ্ঞা, মারাজ। 
 প্রস্থান। 

রাজ]| প্রিয়ে, চল। আমর! অন্তঃপুরে বাই, 
আমাকে আবার রাজলভার় যেতে ছলে! । 



১৮ মাইকেল গ্রস্থাবলী 

কৃঙ্তা। (ম্থগত ) এ দুতীর কথা-বদি সত্য ছয়, 
তা হলে, বোধ হয়, এ দুত আমার জস্তেই এসেছে। 
এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যার না। 

অছ। চলুন। (তপাশ্বণার প্রতি) ভগবাত। 
আপনিও আনুন । 

[ সকলেয় প্রস্থান । 
মদ। (চিন্পেপট হস্তে অগ্রলর হইয়া ্বগত ) 

আছ]! রাজমহছিধীর শোক দেখলে বুক ফেটে 
যার। ত! এমন মেয়েকে ম1 বাপে যর্দ এত ম্পেছ না 
করবে, তবে আর করবে কাকে? এই যে নুণ্তন 
দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে 
আনতে পেলেম না) বাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি? 
আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে, যে এদুত রাজ! 
মানসিংহই পাঠিয়েছেন ।--আছা, পরমেশ্বর ষেন তাই 
করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ-বেশ ধরিগে। 
এ যদি মানসিংছের দৃঠ হয় তবে আজ 
ধন্দাপের সর্বনাশ করবো! হা! হা! যার! স্ত্রী" 
লোককে অবোধ ধলে ঘ্বণা রুরে, তারা এটা ভাবে 

না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! ফ্য মহাদেব 
অ্ভুধনকে এক নিমেষে “৪ কতে] পারেন, ভগবতী 

কৌশলক্রমে তাকে আপনার পদতলে ফেললে 
রেখেছেন। হায়! হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে 
কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই 
কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধ।-_এই যে 
রাঞনন্দিণী আবার এই দিকে ফিরে আসচেন। 
হয়েছে আর কি1---মুখ দেখে বেশ বোধ হে) 
হনট! যেন একটু ভি্েচে। তাই যদি না হবে) 
তা ছলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? 
এইবার চিত্রপটধান] দেখাতে ছযে। দেখি না 
তাতে কি তাব দাড়ায়! হা, হা, হা] এ ত 
মানলিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্তি নয় | নাই বা 
হলো বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল ছৌক না 
কেন, ইদুর ধরতে পালোই হয়। 

(বৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ) 

কষ্ণা। এই যে! দুতি, তুমি আমার তল্লা 
কচ) ন! কি? ভোমাদের মহারাজ যে দত্ত 
পাঠিয়েছেন, আমি এই গুনে এলেম। আমি 
ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই 
কইতেছিলে-_ 

মদ। রাজনন্দিনি। তাও কি কখন হয়? 
অমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে 
থাকে? 

কৃষ্ণা । দেখ, দৃতি, এ বিবয়ে আমি দেখছি, 
একটা ন| একটা! বিষম বিবাদ ঘটে উঠবে | তুমি 
কি শোননি যে, জয়পুরের রাজাও আমার জঙ্চে 
দত পাঠিয়েছেন ? ্ 

মদ । রাননানি, তাতে কি আমাদের মহারাজ 
ডরাবেন? আপনি অনুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে 
এই মৃহূর্থে তন্মরাশি করে ফেলতে পাঁরেন। 

কষা। ( সহান্তব্দনে ) তুমি ত তোমার 
রাজার প্রশংল! পলর্বঘাই কচে)1| ত] দেখি, কি হয়। 

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে 
হলে, তাছাকে আর কে পায়? 

কষ্া। (হালিয়।) দেখ, দূতি, পারিআতফুল 
লয়ে ইঞ্জের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরস্ত হলো) 
এখন দেখি, কে জেতেন! তুমি তবে এখন 
তোমাদের রাজদুতের সঙ্গে একবার দেখা করগে। 

মদ। যে আজ্ঞা, (কিঞিৎ গিয়া! পুনর1গমন- 
পূর্বক) রাজনন্দিনি,। আপনাকে যে আমাের 
মহারাজের একখান! চিজ্রপট দেখাব, বলেছিলাম, 
এই দেখুন। ( হস্তে প্রদান ) এখানি এখন 
আপনার কাছে থাক্, আমাকে আবার ফিরে 
দেবেন। 

| প্রস্থা। 

কষ্ণা। (ম্বগত ) কি আশ্চর্য্য! 
মানসিংহের কথা শুনে অমার মনটা যে এত -..ল 
ছলে, এর কারণ কি? ( চিক্পটের প্রা তৃষি 
করিয়া) আয, এমন রূপ! আহা! কি অধ)! কি 
ছান্ত! এমন রূপধান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? 
আ মরি, মরি 1--ও দুতী যা বলেছত, তা সত্য 
বটে! হায়! হায়! আমার অরৃষ্টে কি তা 
ছবে 1- আমার মনটা! যে অতি চঞ্চল হয়ে 
উঠলো ।--না----এখানে আর থাকা উচিত নয়, 
কে আবার এসে দেখবে--যাই, আাগনার ঘরে 
যাই সেখানে নির্জনে চিন্রপটখানি দেখিগে। 
আছ!|!| কি চমৎকার-- 

[ চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান । 

ইতি দ্বিতীয়া । 

পি 

. 



তুতীনসাহ্ 
প্রথম গর্াঙ্ক 

উদয়পুর-সরাজনিফেতন-সন্ুখে। 

(ম্দেশের দূত এবং [ পুরুষবেশে ] 
মনিকার গ্রবেণ ) 

দুত। কি আশ্চর্য! তবে এ পত্রের কথাট! 
সত? 

.. মদ। আলতা, হা, সত্য ধৈ কি? রাজকুমারী 
উপরে লিখে প্রথমে আমাকে দেন) তার পর আমি 
8 এক জন খিশ্বাপী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে 

পাঠাই। 
. দ্বৃত। যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি 
 সৌভাগা বলতে হবে, তা না ছলে তোমাদের 

ন্বকুমাগী কি তীর প্রতি এত অনুর হন? আহা] 

বিধাতার কি তভুত্ত লীলা! কেউ বা মহামণির 
ঙ্গোতে অন্ধকারময় খন্তে গ্রবেশ করে, আর 
কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায়! এ সকল 
কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়] মহারাজ এ পত্র 
পাওয়া! অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর 
তোমাকে কি বলবে? 

মদ। দেখুন দত মছাশয়। আপনি একটু 
সাবধান হয়ে চঙ্লগবেন। এ পত্রের কথ! এখানে 

গ্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিপী লজ্জায় 
একেবারে প্রাণত্যাগ করবেন। 

দুত। ই।] সেকি কথা? আমি ত 
পাগল নই । ও কথাও কি প্রকাশ কতো 
আছে? 

মদ। এই যে অয়পুরের দৃত ধনদাস, ওকে, 
বোধ হয়, অপনি ভাল করে চেনেন না। 

দৃত। না,ওুর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ 

লাই। 
মদ। মহাশয়, ওট! যে প্াপনাদের রাজার 

কত নিন্দা করে, তা গুনলে বোধ হুয়, আপনি 
অগ্নির নায় জলে উঠেন! 

দূত। বটে? 
মদ! আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত 

কু তা! আর আপনাকে কি বলবো 1. মহাশয়, 
ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা 

. ছাল বড তাল হয়। 

নী নাটক: ০ ৫ ২২৯ 

ময। যশ, ওটা যা বলে, নে লথা 
আমাদের মুখে আনতে লঙ্জা! করে। ও রা কের 

কাছে বলে বেড়ায় কি যে, মহারাজ মানপিংছ 

একটা জষ্টা আবীর দত্তক পু্রযাত্) আর তিনি 
মরুদেশের গ্রকূত অধিকারী নন। | 

দুত। আ্য-কি বল্ল? ওর এত বড় 
যোগ্যত1| কি ব্ল্বো? শাহি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। নতুবা 
এই দ্ওই ওর মন্তকচ্ছেদ কত্োম! 

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চলবে 
না। যদি বাক্যবাণ সবার ও দুরাচারকে কোন দণ্ড 
দিতে পারেন, ভালই ) নচেৎ অন্ত কোন অত্যাচার 
করাটা ভাল হয় না। | 

দূত। আচ্ছ!, আমি এখন মারার কাছে যাই, 
এর পর যা পরাবর্শ হয়, করাবাবে। শৃগালের 
মুখে লিংছ্রে নিন্দা! একি কখন সহ হয়। 

[প্রস্থান । 
মদ। (ম্বগত ) বাঁঃ-:কি গোলযোঁগই 

বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন 
এতে রাঞ্জনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাধাত না জম্মে। 
ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য্য! আমি এক জন বেশ্ার 
সহ্চয়ীঃ বনের পাখীর মতন কেবল ন্বেচ্ছার 
অধীন) কখনই সংসার-পিঞ্জরে বন্ধ হই নাই। কিন্তু এ 
নুকুমারী রাজকুমারার প্রকৃতি দেখে আমার মনট। 
এমন হলো কেন1--সত্য বটে!1--লজ্জা আর 
হুশীপতাই স্ত্রী্াতির প্রধান অলন্কার। আহা! 
এ ছুটি পল এ সরোবর থেকে যে আমি কিকুলগ্নে 
তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্যি। 
এই যে ধন্দাল এ দিকে আলচে। 

(ধন্দাসের গ্রবেশ ) 

মহাশর, ভাল আছেন ত? 

ধন। আরে মদনযে!| তবে ভাল আছ ত? 
তাই, তূমি সে অঙ্ুরীটি কোথায় রেখেছে! ? 

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা করে! 
আর বোধ হয়, জাপনি তো শুনলেও রাগ করবেন! 

ধন। সেকি? কেন? রাগ করবো কেন? 
মদ। আজ্ঞা, তবে শুছুন। এই নগরে মদনিক! 

বলে একটি বড় হুম্দরী মেয়েমাহুষ আছে, তাকে 
আমি বড় ভালবাসি | সেই জামার কাছ থেকে সে 
অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে। 

ধন। কি পর্বনাশ। তেমন অমূল্য রত্বকি 
একট| যোক দিত ভরত ৪ জামার জে নিতে 



রী . াইকেল-্রসথাবলী 

অন্পবয়সে এমন সষ লোকেয় সঙ্গে সহবাস 

কর? 
মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ 

করবে না, তবে আবার রাগ করেন কেন? 
ধন। (শ্থগত) তাও বটে) আমিই ব! রাগ 

করি কেন? (প্রকাশে) ছা! হা! ওছে আমি 
তামাস। কছ্যিলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখচি। 
এক আন বিলক্ষণ বিসিক পুরুষ হে। ভাল, 
তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, খল দেখি, 
ভাই। 

মদ। আজ্ঞ।, তার বাড়ী, এই গড়ের বাছিরে। 
ধন। '(শ্বথগত) শ্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান 

পেলে অন্ুরীট! ন| হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার 
চেষ্টা পাওয়! বায়। আর যদি সহজে নাদের, 
তারও উপায় কর! যেতে পারে। (প্রকাশে) 

ই কোথায় বললে ভাই? 
মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে। 
ধন। তাল, সে মেয়েমামুষটি দেখতে 

ভালত? 

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, 
এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংছের দত মন্ত্রীর 
সঙ্গে এই দিকে আসচেন। 

ধন। ভাল কথা মনে কলে ভাই। তোমাকে 
তামি ধেয়ে কথ! অন্তুঃপুরে বলতে বলেছিলেম, 
তা বলেছে! ত? 

মদ। আজ, আপনার কাজে আমার কি 
কখনও অবহছ্ল। আছে? 

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি 
একমুখে কত বলবো 1?--তা বল দেখি, তোমার 
মনিকা কোথায় থাকে? 

মদ। তার অন্তে আপনি এত ব্যস্ত হুচ্যেন 
কেন? এক দিন, নাহয়, আপনার সঙ্গে তার দেখ 
করিয়ে দেখো, তা হলেই ত হবে? আমি এখন 
যাই, আমি দীড়াষ না| (শ্বগত ) দেখি, এ ঘটক 
ভায়ার ভাগ্যে আন্ধ কি ঘটে। 

 প্রস্থান। 

ধন। (ন্থগত ) অনুরীটির উদ্ধার না কল্যে 
আমার মন কোন মতে স্থির হুচ্যে না। সেটির 
মূল্য প্রায় দশ ছাআার টাকা। তা কি সহজে 
ত্যাগ করা যায়। আহ! মহারাঞ্কে যে কত 

হি ্ সাত শা এল আআ লা লিপ খা শর আর টি এ 

আর সে আমার ছাত ছাড়া হতে পাসগতো না। 
দেখি, এই মদনিফার বাড়ীর সন্ধানটা পেলে এক- 
বা বুঝতে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই 
বিফল হনে? 

( সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ) 

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে 
রয়েছেল। তা চলুন, একবার রাজসতাে যাওয়া 
যাউক। 

দৃত। মহাশয়, ইনি রাধা ইজগৎসিংহের 
দত্ত না? 

সত্য। আজ্ঞা হ1। 
দৃত। (বধনদালের প্রতি) মহাশয়, আমর! 

যখন উভয়েই একটি অধুগ্যরত্বের আশায় এ দেশে 
এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, 
কিন্ত তা বল্যে আমাদের পরম্পরে কি কোন 
অসন্থযবহার কর] উচিত? 

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয়? 
দূত । তবে একট! কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা 

করি)বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের 
রাছ্যেশ্বরের নিন] করেন, সেটা কি আপনার 
উপযুক্ত কর্ম? 

ধন। বলেন কি মহাশয়? একথা আপনাকে 
কে বগলে? 

দৃত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপযপৎ 

কখনই নড়ে না। 

ধল। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিৰাদ 
করবায় ইচ্ছে বটে? 

দৃত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় 
কিফল? কিন্তু আপনি যে এ ছুফর্মের সমূচিত ফল 

পাবেন, তার সনোছ নাই। আপনাদের নরপতি 
বেশ্তাদাস) নৃত্া, গীত, প্রেম।লাপ--এই সকল 
বিভ্ভাতেই পরম নিপুণ) তা! তিনি কি রাজেজ্জ- 
কেশরী মানগিংছের লমতুঙ্গ ব্যক্তি? না হ্ৃকুমারী 
রাজকুমারী কৃষ্চার উপযুক্ত পাত্র? 

ধন। (লত্যদাসের প্রতি ) মছ!শর়, গুনলেন 
ত1 (কর্ণেহভ দিয় দৃতের গ্রতি)ঠাকুর, কি 
বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তা না হল্যে তোঁধাকে 
আমি আজ অমনি ছাড়তেম না। | 

দুত। কেন? তুমিকি কত্যে? ওঃ! বড় 
ত স্পর্ধা যে? 

চি রাত বাম 

-আআহিসিশি 
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এস্থলে কি আপনাদের এগ রা? পাশ 
করা উচিত? 

.. ধন। আজ্ঞা, হ। সত্য বটে। কিন আপনি 
বিবেচনা! করুন, আমার এ বিষয়ে, অপরাধ কি? 
উনিই ত বিবাদ কচোন। বিএ? 

( বলেন্সসিংহের প্রবেশ ) 

বঙেকতর। একি এ, মহাশয়? আপনাদের মধ্যে 
ঘোর ছন্দ উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্য তেদ 

হতে না হতেই যুদ্ধ আঃস্ত কল্যেন? 
এ. ঘ্ুৃত। আজ], না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? 

তবে কি না, এই অয়পুরেয দুত মাশয়কে আমি 
ছুই একট! ছিতোপদেশ দিছ্যিলেম। 

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন 
দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা,যে উনি এবিবাছের 
আশার গলাঞজলি দিয়ে শ্বদেশে প্রস্থান করেন? 

হা! হা!হা! 

ধন। ছা! হা! হা! আজা।। 
তাই বটে! 

দৃত। আজ্ঞা, £, আমার বিবেচনায় গুর তাই 
করা উচিত হচ্যে! মহাশয়, মান বড় পদার্থ। 
অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবঞ্ো 

করা অতি অবর্তব্য। 
বলে। হা! হা! দৃত মহাশয়, আঁপনি, 

যে দেখছি স্বয়ং চাণক্য-অবতার! ভাল মহাশয়, 
আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে তগবতী 
পৃথিবী না কি ব্দ্ধা। নারীর স্বভাব ধরেন? তা 
বলুন দেখি, আপনাদের রাঞ্কর্দ কিরূপে চলে? 

দৃতি। বীরবর, বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ 
সংদার করেনা? | 
হলে হা! ছা]! বেশ! (ধন্দগের প্রতি) 

ওগে। মছাশর। আপনাদের অরযেশের বর্ণনাটা 
একবার করুম দেখি শুনি! চন 

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তায বর্ণন। 
করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অন্বরের লুখ- 

এক প্রকার 

হম্পত্তির আুচাররূপে বর্ণন হয় না।--মহ্থাশয়, 
- আমাদের অন্বর সাক্ষাৎ অস্বরপ্রদেশই বটে। যেখানে 

অঙ্গনাকুল তাবাকুল-তুল্য নু্দর। আর মেঘে যেমন 
সৌদামিনী আর বারিবিদ্দু, রাজতাণ্ডারে তেমনি 
হীরক ও মুক্তা গ্রতৃতি, তাতে আবার আমাদের 
মহারাজ ত স্বয়ং শশধর---- 

দত। ই. শশধরের ভাঁয় কলক্কী ] 

বাছির হয়,তবু সে চন্োর প্রতি মীর
 

নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না (. 

মাজেই তার চক্ষে বিষ 

ধন । খাজা ও বায াঃ কি তে গা
র রী 

নর আলো ভ কখনই ম
হ ব 

আর যদিও ক্ষুধার পীডনে রাজিকালে | ৃ 

বলে। হা! হা! হা! সু এর 

এইবার? (নেপথ্যে নি) ও শর ক 
( নেপখ্ো বাত) সান 

সত্য। এইযে মহারাজ বাগতার খান । 
চু, আমর! এখন যাই। ২ 

(রক্ষকের গ্রবেশ) 

রঙ্ষক। (যোড়করে) বীরবর। গণেশ" 
গ্জাধর শান্ী নামে এক জন দূত মহারাউ্রপতির 
শিবির থেকে নিংহঘারে এসে উপস্থিত হয়েছেন । 
আপনার কি আজ্ঞা হয়? 

বলে। দূত? মহ্থারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে? 
আহচ্ছা, তকে রাজসভায় নে যাও) আমি যাচ্ছি। 

চলুন তবে আমর! সকলেই একবার রাজসতায় 
যাই। 

[ সকলের প্রস্থান। 

( মদনিকাঁর পুনঃ প্রবেশ ) 

মদ। (স্বগত ) এখন ত আমার কার্য্যসিদ্ধি 
হয়েছেঃ আর এ নগরে বিলম্ব করবার প্রয়োজন 
কি? আমার কৌশলক্রমে রাঁজনন্িনী রাজা 
যানমিংছেয উপর এমন অঙ্গুরাগিণী হয়েছেন, যে 
তিনি জগৎনিংষ্কের নাম গুদলে একেবারে ধেন 
জলে উঠেন) আর জামার পত্র পেয়ে মানমিংহও 
দত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি. 

হবে 1--যাঁৰ বটে, কিন্ত রাজনন্দিনীকে ছেড়ে 
যেতে প্রাণ যেন কেমন করে। আহা! এমন. 
নুমীল! দেয়ে কি জার ছুটি আছে? হে পরমেশ্বর। 
এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চললেম, এ যেন. 
দাধানলের রূপ ধরে এ সুলোচনা কুয়জিনীকে 
দ্ধ না] করে। প্রভু, তুমি একে কৃপ! করে রক্ষা 
করো। যাই, আমাকে আধার ধনদাপের আগে 
ঘয়পুরে হি ছতে হবে। ও | 

নপ্রহান। 



_.. দ্বিতীয় গর্ভাঙক 
উদয়পুর-_রাভ-উদ্ভান। 

(তপশ্বিনীর প্রবেশ) 

তপ। (স্বগত্ত) কি আশ্চর্য্য] আমি 
ক্রিপতিতে ভগবান গোবিন্দরাজের মন্দিরে 
রুষ্চকুমারীর বিষ়্ে যে কুম্বপ্রটা দেখেছিলাম, তা 
কি যথার্থই হলো? রাজা মানসিংহ ও রাজা অগৎ- 
লিংহ উভয়েই যখন রাজনন্দনীর পাণিগ্রহণ আশায় 
এ নগরে দৃ্ত প্রেরণ করেছেন, ভখন এ মাতজঘয় 
কি বিনা ধুদ্ধ নিরস্ত হবে? না এদের তয়ন্কর 
বিগ্রছে বনস্থপীর সামাস্ত দুর্দিশ] ঘটবে? হায়, 
ছায়। কি বিধাতার বিড়ম্বনা! (দীর্ঘনিশ্বস 
পরিত্যাগ করিয়া) দীনবন্ধো, তুমিই সত্য। 
কৃষণাও দেখছি রাজা মানপিংহের 'গ্রতি নিতান্ত 
অছুরাগিণী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব 
কথ! রাঙ্মহিষীকে একবার জানান কর্তৃব্য। 

[ প্রস্থান। 

(কুষ্ণকুঘারীর প্রবেশ) 

কৃষ্ণা । (্থগত) সেদৃতীটি পাখীহয়ে উড়ে 
গেলনাকি?আমিযে তার অন্বেষণে কত স্থানে 
লোক পাঠিয়েছি, তার আর জংখ্যা নাই। ( দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ছাড়িয়া) কি আশ্চর্য! এযেকি মায়াবলে 
আমাকে এত উত্তলা করে গেল, আমি ত তার 
কিছুই বুঝতে পাচি] না। হাঁ রে, অবোধ মন্ঃ1 কেন 
বৃথা এত চঞ্চল হোস? নিশার স্বপ্রকি কখন সফল 
হয়? এদুতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল? 
তাই বা কেমন করে বলি? ওদের রাজার দূত 
পধান্ত এসেছে । (চিন্তা করিয়া ) ভগবতী কপাঁল- 
কুগুলাকে আমার মনের কথাগুলি বলে কি ভাল 
করেছি? তা এরূপ রহ্হা কি মনে গোপন করে 
রাখা যায়? যেমন কীট ফুলের মৃকুল কেটে নির্গত 
হয়, এও তাই করে। এ যে তগবতী মার সঙ্গে 
কথা কইতে কইতে এই দিকে আসচেন। বুঝি 
আমার কথাই হচ্ছে। ওমা, ছি! ছি! কি জজ্া! 
মাণুনলে বলবেনকি? আমি মাকে এমুখ আর 
কেমন করে দেখাবে! ? বিধাতাযে এ অদৃষ্টে কি 
লিখেছেন, কিছুই বলা যায় দা। যাই, এধন 
লঙ্গীতশালায় পালাই। [ গ্রস্থান। 

(অহ্ল)াদেবীর সহিত তপন্থিনীর পুনঃ প্রীষেশ ) 
অহ! বলেন কি, তগবতি? আপনি কিএ 

কথা কৃষ্ণার মূখে শুনেছেন? 

তপ। আল্তা। হা, সেই আপনিই বলেছে। 
অহ | কি আছ্চর্য)1---- : 
তপ। মহিষি, লজ্জা যুধতীর হৃদয়মন্দিরে 

দৌবারিকম্ব্ূপ। তার পরাতব করা কি সহজ 
কর্ম? আমিযে কত কৌশলে এবিষয়ে কৃতকার্য) 
হয়েছি, ত1 আপনাকে আর কি বঙল্গবো? 

অহ। আহ! এই অন্ঠই বুঝা মেয়েটিকে 
এত বিরস-বদন দেখতে পাই! তাল, ভগবতি, 
কষ! যে রাজ! মানসিংহের উপর এত অন্ুরাগিণী 
হলো, এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন? 

তপ। মছিষি, ও সকল দৈবঘটনা! এ যে 
হুর্মাযুখী ফুগটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই হৃুর্ঘঃদেবের 
পানে চেয়ে থাকে) কিস্তুকেন যেচায়, তা কেউ 
বলতে পারে না। 

অছ। নুরধ্যদবের উজ্জল কান্তি 
সুর্ধ্যমুখী তাঁর অধান হয়) আমার কৃষ্ণা ত আর 
রাজা হানলিংহকে দেখে নাই-- 

তপ। দেবি! মন-চক্ষু দিয়ে লোকে কি ন! 
দেখতে পায়? বিশেষ ভগবান কনের বে কি 
লীলাখেলা তা কি আপনি আনেন না? দময়ন্তী 
সতা কি রাজ। নলকে আপন চর্খচক্ষে দেখে, তার 
প্রতি অগ্রুরাগিণী হয়েছিলেন? ( সচকিতে ) আহা, 
কি মনোহর শৌরত | দেবি, দেখুন দেখি, এই 
যে স্গন্ধটি গম্ধাবছের সহ্কায়ে আকাশে ভাসছে, 
এর ষে কোন্ ফুলে ওন্ম তা আমরা দেখতে পাচ্ি 

না)কিস্তু আমাদের বিলক্ষণ গ্রতাতি হুচ্যে যে 
সে ফুগটি অতীব স্ুন্দর। এ যেন শীএবে আমানের 
কাছে আপন জন্মদ।ত। কুনুষের সুচারুতার বাধ্য 

কচ্যে। দেখি, যশঃম্বরূপ সৌরতেরও জানবেন, 
এই রীতি। মরুদেশের অধিপতি মানলিংহছ রায় 
ত একজন যশোহীন পুরুষ নন। 

অহ। আজ্ঞা, তা লত্য বটে 
যন্ত্রধবলি) 

তপ। দেখুন মহিবি, রাজলন্দিণীর মনের ব। 
ভাব, তা এখনি প্রকাশ হবে। 

(নেপথ্যে 

নেপথ্যে গীত। 

( তৈরবী-মধ্যযান ) 

তারে নাছেরে আখি ঝুরে 
থ্রাণ হরে কামশরে জরজরে | 
রজনী দিবসে মানসে নাহি স্থাখ, 

মনোছ্ুখ তোমা বিনে, সই, কছ্বিকাহারে। 

দেখে -২ 



উঠলো। তা আর বলতে পারি না! 
'8আমার মতন হুতভাগিনী স্ত্রী কি আর আছে? 
মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দোবোঁ, এই সাধটি বড় 
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। 
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| ক । মা, আনি' ডি পরা করেছি। খে 

তোমরা জামাকে অলে ভাসিয়ে দিতে উিত 
| মলয় পন দান সদা করে, 

 ফোকিলের কৃহরযে তায় হাদয় বিদরে |. 
তপ। আহা, খতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হুলে 

, কোকিলকে কি কেউ নীরব করে রাখতে পারে? 
এসে অবস্তই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারান্ 

পঞ্চমন্থরে ব্যক্ত করে। 'যীবনকাল এলে মানয- 
জাতির হৃদয়ও সেইরূপ চুপ করে থাকতে পারে 
না। 

অছহ। সে যা হউক। ভগবতি, আপনার 
কথাটি গুনে আমার মন কত যে উতলা হয়ে 

হায়, হায় 

4 সাধছিল) কিন্তবিধির বিড়ম্বনায় দেখছি সকলই 
বিফল হলো। (রোদন ) 

তপ। কেন, মহিষ? বিফলই বাছবে কেন? 
অহ। ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, ষে 

মহারাজ মরুদেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন? একে 
তরাঞ। মান্সিংছের লঙ্গে তার বড় সন্ভাব নাই, 
তাতে আবার অয়পুগের দুত এখানে আগে 
এসেছে। 

তপ। তাছলই বা! যে ধীবর প্রীথমে ডু 
দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে 
থাকেন? একি কথা, মছিষি? আপনাদের কন্তা, 
আপনারা যাকে ইচ্ছা! হয়, তাকেই দিবেন) এতে 
আবার অগ্রপশ্চাৎ কি? 

অহ। (দীর্ঘনশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, 
. আমর! কি স্বেচ্ছাধীন 1--আহ। | ভগবতি, একবার 
এ দিকে চেয়ে দেখুন। ( অগ্রসর হইয়া) এসো, 

রি 

(রুষ্জার পুনঃ প্রবেশ ) 

তোমার আজ এত বিরস বদন দেখছি কেন? 
রুষ।। না, মা, বিরসবদন হবে। কেন? 
অছ। ওকি ও? তুমি কাদচে কেনমা? 
রুষ্1। (নিরুত্তরে রাণীর গলা ধরিয়া! রোদন ) 
শহ। ছিমা,ছি! কেন? তোমার কিসের 

অভাব, যে ভূমি এমন দুঃখিত হলে? 

তপ। (ম্বগত ) আছ, এ ব্রতে নৃত্তন ব্রতী কি 
ন!! লুতরাং ব্রতের উদ্দপ্র-দেষতাকে না পেলে কি 
আর স্থির হতে পারে। 

অহ। ছি! ছি! ওকি,যা? 

হয়েছে? (য়োদন ) 

ঘরে থাকে মা? (রোদন) 

তপ। বৎপে, 

জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাঁত করে? এই যে 
তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃছ পরিত্যাগ 
করে পতির গৃছে বাস কচোন? তুমিও তো! তাই 
করবে, তাতে আর ক্ষোত কি? 

কৃষ)া। ভগবতি,( রোদন ) 
অহ| সির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, 

কেঁদো না। (রোদন) 

কৃষ্ত।। মা, আমাকে এতদিন প্রতিপালন 
করে কি অবশেষে বনবাস দেবে? (রোদন) 

তপ। মহিবি, এ যে মহারা এই দিকেই 
আসচেন। উনি আপনাদের দুঙ্ধনকে এ দশায় 

দেখলে অত্যন্ত্র দুঃখিত হবেন। তা! আপনি এক 
কর্ধ করুন, রা্জনন্দিণীকে লয়ে একটু সরে যান। 

শঅছ। আর মা, আমরা এখন যাই। 

[ অছল্যাদেখী ও কৃষ্ণার প্রস্থান। 
তপ। (ম্বগতত) আমি ভেবেছিলাম, যে 

অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপশ্থা--এ সকল ফংসার- 
মায়া-শৃঙ্ঘল থেকে মুক্তিদান করে। তাকৈ? আমি 
ষে পে মুক্তিলাভ করেছি, এমন ত কোনমতেই বোধ 
হয় না। আহা! এদের দুজনের শোক দেখলে 
হাদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাপ ছাড়িয়া) হছে 
বিধাতঃ, এই মানব-হদয়ে তুমি যে ইন্জিয় 
সকলের বীঞ্জ রোপণ করেছ, তাদের নিম্মু' করা 
কি মছ্ুযোর সাধ্য? বিলাপশ্ধবনি গুনলে 
যোগীজেরও মন চঞ্চস হয়ে উঠে। 

(রাজ ভীমগ্িংহের প্রবেশ ) 

রাজা । ভগবতি, মছ্িষী না এখানে ছিলেন? 
তপ। জান্তা, হা, তিনি এই ছিলেন) বোধ 

হয়, আবার এখনি এলেন বল্যে। ্ 
রাজ।। তার সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা 

আছে। (পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও 
শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজ! 
মানলিংহ রাও রুষ্ার পাণিগ্রছণ ইচ্ছায় আমার 
নিকট দত পাঠিয়েছেন। 

তপ। আজ্ঞা, হা, শুনেছি বটে। 

পক্ষি-শাঁক কি চিরবাল 

অন! বালাই! কেন মা? তোঁমাকে জলে ই 

ভাপিয়ে দেবে। কেন? মেয়ের] কি চিরকাল বাপের টি 
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রাজা। (দীর্ঘনশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ 

লব কেবল আমার কপাঁলগুণে ঘটে ! 

তপ। আজা, সে কি, মহারাজ? এমন ত 

সর্বরেই হচ্যে। 
রাআা। ভগবতি, আপনি চিরতপনস্থিনী, 

লুতরাং এ দেশের লোকের চরিজ্জ বিশেষরূপে 
আনেন না। এই বিবাছ উপলক্ষে যে কত গোল- 
যোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে? 

(অহজ্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ) 

গ্রেয়সি। তোমার কৃষ্ণার বিষাছ যে স্বচ্ছল 
: সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোনমতেই বিশ্বাল 

হয় ন। 
অছ। সেকি,নাথ? 
রাঞআ। আর বলবে! কি বল? এ বিষয়ে 

মহারাষ্ট্রের অধিপতি জাবার রা! মানসিংছের 
পক্ষ ছয়ে, আমাকে অনুরোধ কচ্যেন যে-- 

তপ। নরন1খ, তবে রাঞ্জনন্দিনীকে রাজা 
মানপিংছকেই প্রদান করুন না কেন? তিনিও ত 
এফপ্রন সামান্ত রাজ] নন-- 

অহ। ভীবিতেশ্বর, এ দাঁসীরও এই প্রার্থনা। 
রাজ! । বল কিঃ দেবি! রাজা জগতসিংছ 

আমার একজন পরম আত্মীয় । তাতে আবার তার 
দুতই আগে এসেছে) এখন আমি কি বলে তাকে 
এবিষরে নিরাশ করি? (দীর্ঘনিশ্বাসপ ছাড়িয়া) 
ছে বিধাত:, তুমি এইষে গ্রমাদ-আগ্রর সুত্র কজ্যে, 
এ কি রক্তআ্োতঃ ব্যতীত আর কিছুতেই নির্বাণ 
হবে? 

অছ। গ্রাণেশ্বর, মন্থারাস্রপতি' এতে যে হাত 
দেন, এর কারণ কি? তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে 

 ভঞ্তত ছিলেন? : 

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিজজ ত ভাল 
করে জান না। সেতএইচায়। একটা ছলছুতা 
পেলে হয়। : 

তপ। ভাল, মহারাজ, তুমি যদি এ বিষয়ে 
সম্মত ন1 হও, তা হলে মহ্বারাট্রপতি কি করবেন? 

রাজ!। তা হলে তার দন্যদল আবার দেশ লুঠ 
কৃত্যে আরস্ত করবে। হায়] হায়! তাতে কি 
আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি, আমার কি 
আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল 
শত্রুকে নিরস্ক কৰি? 

তপ। 

কিসের অভাব? 
মহারাজ, মা কমলার প্রসাদ্দে আপনার 

মাইফেলপগ্রস্থাবলী 

অহ। (রাজার হত্তধারণ করিয়া) নাথ, 

এতে এত উত্তলা হইও না। বোধ হচ্যে, ভগবান্ 
একলিনের প্রপাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায়ই শান্ত 

হবে। ৃ 
_ রাঙ্গা। মহিষি, তুমি ত রাঁজপুলী। তুমি কি 
আন না, যে এ বিবাছে আমি যাক: নিরাশ 
করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকে!4 '৫ুরে নিক্ষেপ 
করবে? প্রিয়ে, তোমার রৃষঃ; কি সতীর মতন 
আপন পিতার সর্বনাশ কত্যে এসেছে ? ছাঁয়। আমি 
বিধাতার নিকট কি পাপ করেছি যে, তিনি আমার 
প্রতি এত প্রতিকূপ ছলেন? আমার এমন অমূল্য 
রত্বটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ কত্যে লাগলো? 
আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সর্বনাশের সুচনা 
হবে, এ স্বপ্লের অগ্োোচর | 

অহ। ( পিকুত্তরে রোদন ) 
তপ। ওকি? মঞিবি, আপনি কি করেন? 
অছ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত 

হয়েছেন? (রোদন) 
তপ। বালাই, তিনি আপনার শক্রকে শ্মরণ 

করুন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত;, আমর! এখন 
অন্তঃগুরে যাই। 

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, 
বলুন দেখি? বাছ! ত আমার তালমন। কিছুই জানে 
না, মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যেকিমায়ের 
প্রাণে সম্ম? বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর 
গর্ভে জন্ম হয়েছিল।--( রোদন) 

রাছা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ 
অপরাধ মার্জনা কর। হায়! হায়! আমি কি 
নরাধম | আমার মত ভাগ্যহীন পুরুষ বোধ করি 
আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো | 
তা চল প্রিষ্বে, এখন অতস্তঃপুরে যাই। স্ুর্ধ্যদেষও 
অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশ্বাল পরিত্যাগ 
করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই 
রাজকুলের নিদান বলে) তা তুমিও কি এর স্কুঃখে 
মলিন ছলে! 

[ সকলের প্রস্থান। 

(ক্ষচকুমারীর পুনঃ প্রবেশ ) 
কৃষণা। (পরিক্রমণ করিয়া শ্থগত ) আহা] 

সে এক লময় আর এ এক সময়। আমি কেন বৃথা 
আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার তাল 
লাগে, ( দীর্ঘনিশ্ব(স পরিত্যাগ করিস) আহা | এই 
মঙ্লিকা ফুলটিকে আদর করে বলবিনোদিনী নাম 

রর 

শা পি ও 
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দিয়েছিলাম, এই শুচাক শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে 
, বরণ 
" আহা! 
_ শ্বীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চে)? ফেন? তুমি ত চিরনুখিনী) 
তোমার খেদের বিষয় কি? মলয়লমীরণ তোমার 

একান্ত অন্থুগত, সর্বধাই তোমার সঙ্গে মধুর 
প্রেষালাপ কচ্যে) তা তুমি কি পরের ছুঃখ 
বুধতে পার? কি আশ্চর্য্য] (চিন্তা করি] ) 
হার, হায়! এযায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে 
এসেছিল, তা বল! যায় না। কি আশ্চর্য! আমি 

 ধাকে কখন দেখি নাই, ধার নাম কখন শুনি নাই, 

করেছিলাম। (শসচকিতে) ও কি? 

এ স্র সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই তার 
৮ ন্যে আমার প্রাণ অস্থর হয় কেন? কেবল 
1 সেই দৃতীর কুছকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো? 

আহা! আমি কেনই বাঁ সে চিজ্ পট রেখে- 
ছিলাম? কেনই বা সে মনোহর মূর্তি আমার 
হ?্পন্পে প্রতিঠিত করেছিলাম? লোকে বলে, 
ষে সে মরুদেশ অতি বন্ধাস্থল? সেখানে বন্ুমতী 
না কি লর্ধদ] বিধবাবেশ ধরে থাকেন! কুন্থমাদি- 
রূপ কে!ন অলঙ্কার পরেন ন1| কিন্তৃকি আশ্চর্ধয! 
আমার মনে লে দেশ যেন নল্গনকানন বোধ 
হচ্যে। আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, 
তা আমার মনই জানে। (দীর্ঘনিশ্বাল পরিত্যাগ 
করিয়া) একবার যাই, দেখি গে, সে দুতীর 
কোন অন্বেষণ পাওয়া গেল কি না! ( পরিক্রমণ 

করিয়া লচকিতে ) এ কি? 

কিআশ্র্যয! আমি যে গতিহীন হছলেম! আমার 
সর্বান্ধ যেন সহসা শিছয়ে উঠ.লে!। (নেপথ্যা- 
ভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কি? ও! ও। 
ও! (মৃর্ছা-প্রান্তি। আকাশে কোমূল বা) 

(বেগে তপস্থিনীর প্রবেশ) 

তপ। (ম্বগত) কি লর্বনাশ| কি সর্বনাশ! 
(কষ্জাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ? 
সর্যনাশ ! ভাগ্যে আমি এই দিক দিয়ে বাাচ্ছলাষ। 
উঠ, ধা, উঠ! এমম কেন হলে।? 

কৃষ্।া। (লুগুতাবে) দেধি, আপনি এ 
মিষ্ট কথাগুলিন আবার বলুন, আমি ভাল করে 

সস্তুনি। কি বললেন? আহা! “যে যুবতী এ 
২. বপুল কুলের যান আপনার প্রাণ দিয়ে দাখে, 

আহা! হুরপুয়ে তার আদরের লীমা থাকে না।” 
এ অভাগিশীর কপালে কি এমন র্ আছে? 

২য়স্”৪ 

 ১প। মেকিন)) 

একে ত এ রাক্ষমী বেলা তাতে সধি, তৃধি কি এ ছুতভাগিনীর ছুঃখ দেখে 1 
নবযৌধন ॥কে জানে কার দই 

১ বউ 

এ উদ্ভান হঠাৎ, 
এমন পল্পগন্ধে পরিপূর্ণ হলো কেনা? (লভয়ে) 

হায়, ছায়। দেখ দেখি, টু | 

কষ্কা। ( উঠিয়া সঙম্রমে) জাতি, 
আবার এখানে কোত্থেকে এলেন? 

তপ। কেন,মা,সেকি? 

কষ্ণা। (চতুদ্িক্ অবলোকন করা) কি 
আশ্চর্য) ভগবতি, আমি যে এক অভ্ভুত শ্বপ্ 
দেখ ছিলাম, ত1 শুনলে আপনি একেবারে অবাক্ 
হবেন? 

তপ। কিন্ত, মা? 
কষা | বোধ হল যেন, আমি কোন ন্ুবর্ণ- 

মন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, 
এমন সময় একটি পরম। নুন্দগীস্ত্রী একটি গল্প 
হাতে করে আমার সম্গুথে এসে দীড়ালেন, 
দাড়িয়ে বললেন।--প্বাছা, তৃমি আমাকে প্রণা্ 
কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হুই।” 

তপ। তার পর? 
কষা । আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি 

বললেন,--“দেখ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের 
মান আপনার প্রাণ দিয়ে রাখে, দ্থরপুরে তার 
আদরের লী! নাই। আমি এই কুলেরই বধূ 
ছিলাম। আমার নাম পল্লিনী। তুমিযদি আমার 
মত বর্থ কর। ত1 হলে আমারই মত যশন্বিনী 
হবে |” 

তপ। তারপর, তার পর? 
কষণ]। উঠ, তগবতি, আপনি আমাকে একবার 

ধরুম। আমার সর্বশরীর কাপচে। 

 তপ। কি সর্বনাশ! চল, যা, তুমি অন্তঃ" নর 

পুয়ে চল। এখানে আর থেকে কাঞঙ্জ লাই। রি 

দেখ, যা, আমাকে যা বললে, এ কথা! ঘর তুষ্ি 

কাকেও বলে! না। (আকাশে কোমল বাড) 
স্ব্কা। আছ হা! তগবতি, এ শুনুন! 
তপ। কি লর্বানাশ! বলে, 

গুদুবো? 
কষা! সেকি, তগবতি 1? গুনলেন না, কেমন 

মধুর ধ্বনি, আছ! 1 হা! 
তপ। 

নাই। ু ি শী করে এখান থেকে চল। 
উত্য়েরপ্রস্থান। 
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তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর-্্নগরতোরণ। 

(বলেন্তুসিংহ এবং কতিপয় রক্গকের প্রবেশ) 

বলে। রথুবরসিংছ।-- 
প্রথ। (ষোড়করে) কি আজ্ঞ। বীরবর ? 
বলে। দেখ, তোমরা] সকলে অতি সাবধানে 

থেকে!। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যে 
দিও না। 

প্রথ। যে জান্ঞা! আপনার বিন! অনুমতিতে, 
কার সাধা, এ নগরে প্রবেশ করে? 

বলে। আর দেখ, যদি মহারাস্রপতির 
শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে 
তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও। 

গ্রথ। যে আজ্ঞা। 
বলে। (অবলোকন করিয়া শ্বগত) এই 

মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি লাষান্ত ধূর্ত? এমন 
অর্থলোতী, আঁহতকাঁরী লরাধম দ্য কি আর ছুটি 
আছে ? কিন্তু মানসিংছের সহিত এর যে সহসা এত 
শৌহা্ছি হলো. এর কারণ আমি কিছুই বুঝতে 
পারি নাই। (চিন্তা করিয়! ) কোন না কোন কারণ 
অবস্তই আছে। তা নইলে ও এমন পাত্র নয়, 
যে বৃথা ফ্লেশ শ্বীকার করে। রৃষ্জাকে যে বিবাহ 
করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি? 

[ প্রস্থান। 

(লেপথো ) রপবান্ত |.” 

দ্বিতী। ভাল, রঘুবীরসিংহ-- 
প্রথ। কিছে? 
দ্বিতী। তোমাকে ভাই, আমি একটা কথ। 

ছিজ্ঞাস! করবো। তুমি নাকি সর্বদাই আমাদের 
সেনাপতি বজ্জ্রেসিংছের নিকট থাকো) রা- 
সংসারের বৃত্তান্ত তুমি বত জান, এত আর কেউ 
জানে না । 

গ্রথ। হই, কিছু কিছু জানি বটে। তা 
কি জিজ্ঞান| করবে, বলই না শুনি। 

দ্বিতী। দেখ, ভাই! আমি গুলেছিলাম যে, 
এই মহারাই্রপতির সঙ্গে আমাদের মহারাদের 
সন্ধি হয়েছিল) তা উনি যে আবার এসে খানা 
দিয়ে বসলেন, এর কারণ? 

প্রথ। সেকিা?তৃমি এয় কিছুই শোন নাই? 
দ্বিতী। না৷ ভাই | 

মাইকেল গ্রন্থাবলী 

তৃভী। কৈ? আমরা ত এর কিছুই জানি ন|। 

প্রথ। মরুদেশের রাজা! মানসিংহ আর 
জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ উভয়ে আমাদের 

রাজনন্দিনীকে বিবাছছ করবার আশায় দূত 
পাঠিয়েছেন 

তৃতী। হা,তা ত আনি। তল, এবিবয়ে 
মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন? 

প্রথ। আমাদের মছারা্জের সম্পুর্ণ ইচ্ছা 
যে, মেয়েটি অগতৎ্মিংছকে জেন? কিন্ত এরাজার 
সে অগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ। এঁর ইচ্ছা, 
ষে মহারাজ রাগুকুমানীকে মানসিংছকে প্রদান 
করেন। 

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদ্দি বিবাহের 
ঘটকালি কত্যেই এসেছেন, তবে আবার সঙ্গে এত 
লৈস্ভ-লামন্তের গ্রয়োন কি? 

প্রথ। ছা)। হা] এও বুঝতে পাঞ্যে না 

তাই? এর মত ভিখারী ত আর ছুটি নাই। এত 
এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ 
হলেই ছলে ছোক বলে হোক, এর ভিক্ষার ঝুলি 
পুর্ণ হয়। 

দ্বিতী। তা সত্য ৰটে। 
মছারাত্ কিস্থির করছেন আন? 

প্রথ। আর কিস্তির করবেন? আয়পুরের 
রাজদুতকে বিদায় করবার অনুমতি দিয়েছেন, আর 
অল্পদিনের মধ্যেই মারাইপতির লঙ্জে ভগৰান্ 
একলিলের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর 
বিবাছের বিষয় কি হয়, বলা যায় না। : 

তৃত্তী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়” . 
পুরের রাজ] এতে চুপ করে থাকবেন? | 

প্রথ। বল যায় না। গুনেছি, রাজ! 
না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হউক, 
রাজপুত্র কি না, এত অপমান কি স্হা কত্যে 
পারবেন? 

তৃতী। ওহে, এদিকে ছুজন কে আসছে, দেখ 
দেখি। 

প্রথ। সকলে সতর্ক হও ছে। 
মহাশয় বোধ ছচ্যে। 

তা আমাদের 

যেন মন্ত্র 

(সত্যঙলাস এবং ধনদাপের গ্রযেশ ) 

সত্য। রঘুবরলিংহ-_ 
প্রথ। (বযোড়করে ) আজ্ঞ!। 
সত্য। সবনঙ্গল ত? 

প্রথ।.. আল্ঞা, ইা। 



কৃফকুমারী নাটক 1 হধ 
সত্য আচ্ছা (ধন্দাসের প্রতি) মহাশর, 

একটু এই দিকে আন্ুন। 
ধন। মন্ত্রী মহাশয়! এই কর্টা কি তাল 

হলে? - 
সতা। আজ্ঞা, ও বথা আর বলবেন ন|। 

মহারাজ যে এতে কি পর্যন্ত হুপ্, তা আপনি কেন 
বুঝে দেখুন না! কিন্তু কি করেন! এতে ত 
আর কোন উপায় নাই। 

ধন। আজ্ঞা, হ।, এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু 
আমার দেখছি, সর্বনাশ হলো] আমি যেকি 

কুলগে আপনার দেশে এসেছিলেম, তা বলতে 
 পারিনে। 
টি. সত্ধ্য। কেন, মহাশয়? 

ধন। আর কেন মহাশয়? প্রথমতঃ দেখুন, 
আমার, বা.কিছু ছিল, সে লব এ দ্যুদল নুটে 
নিলে। তার পর রাজা যানলিংহের দূতের হাতে 
আধিযেকি পর্যন্ত অপমান সহ করেছি, তা ত 
আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার- 

সত)। মহাশয়, যা হয়েছে, হয়েছে। ও লব 
কথা আর মনে করবেন না। 
এই অনুরীটি গ্রহণ করুন, মহারাজ এটি আপনাকে 
দিতে দিয়েছেন। 

ধন। মহারাজের গ্রলাঙ শিরোধার্ঘ)। 

( অঙ্ুরীয় গ্রহণ ) 

সত্য। মছাশয়। আপনি একজন চতুর 
মহত্ব । অতঞএঞব আপনাকে অধিক বল! বাহুল্য। 
আপনি মহারাজ জগৎসিংহছকে এ বিবয়ে ক্ষাত্ত 
হ'তে পরামর্শ দিবেন। এ আস্মবিচ্ছেদের সময় 
নয়। (চিন্তা করিয়া!) দেখুন, আপনি যদি এ বর্ণ 
করতে পারেন, তা ছলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট 
পরিতুষ্ট করবেন। 

ধন। যে আজ্ঞা, আমি চেষ্ঠা ক্রুটি করবে! 
না1। তার পর জগদীশ্বরের ছাত। 

সতা। আমি কর্দকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ 
পাঠিয়েছি, আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না। 

ধন। তবে জমি এখন বিদায় হই| 
ধত্য। যে আজ্ঞা, আনুন তবে। ্ 

| [ শ্রস্থানি। 

1. ধন। (ম্বগত ) দেখি দেখি, অনুরীটি কেমন? 
(অবলোকন করিয়া ) বাঃ] এটি যে মহারত্ব। এর 
মূল্য প্রায় লক্ষ টাক! হুবে। ছা! ছা! 
ধনমাসের তাগ্য। মাটী ছলে সোনা হয়! হা ছা) 

এখন অন্নগ্রহ করে 

হ]] যাকে বিধাত! বুদ্ধি দেল, তাকে লকলি দেন, 
(চিন্তা করিয়! ) এ বিবাহে কৃতকার্য হলেম না বলে 
যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা, নাহয়, ওর 
রাজ) ত্যাগ করে অন্তত গিয়ে বাগ করবো, আর... 
কি! আমার ত আর ধনের অভাবনাই। হা! 
হা। বুদ্ধিধলেই ধনদাম ধনপতি। তবে কি না, 
এই একটা বাধ! দেখছি) বিলাসবতীর আশাট! তা] 
হলে একেবারে ছাড়তে হুয়। যে মুগ লক্ষ্য করে 
এতদন বনে বনে পর্যটন কঙল্যেম, তাকে এখন 
একপ্রকার আত করে কেমন কয়ে ফেলে যাই? 
(চিন্তা করিয়1) ফেলেই বাধাব কেন? আমিকি 
আর একটা বেশ্তাকে তুলাতে পারবে না? কত 
কত লোক স্বর্গ-কন্তাকে বশ করেছে, আর আমি 
কি একটা সাঘাগ্ত বারা্লার মন চুরি কত্যে 
পারবে! না! হা! হা! তা দেখি কিহ্য়। 

প্রথ্থ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা ফেউ 
এ লোকটিকে চেন? 

দুত। আঃ) এক দিন বাজে, তাই, ও যে াবাকে কে. 
কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বলবো? বা 

ভূতী। কেন?কেন? রর 
দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোতে ফানিকা ও 

বলে একট! মেয়েমাঙছষের তত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়ে 
ছিলাম। লমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেন, কিছুই .. 
হলো না; শেষে প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে বাধার 
সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি গণ্ডা পয়সা 
হাতে দিয়ে বল্যে কি, বে তুমি মিঠাই কিনে খেও। 
হা!ছহা! হা! 

গ্রথ। হা! হা| যেমন কর্ম, তেমনি কল। 
(আকাশমর্গে দৃষ্টিপাত করিয়া!) ৬ রা যে 
গ্রভাত হলে! । 

নেপথ্যে গত 

( তৈরব--কাওযালী ) 

যাইতেছে যামিনী, বিকলিত নলিনী। 
 খ্রিয়তম দিবাকর ছেরিয়ে 
প্রমোদিলী ভাহুতামিনী) 
শদী চলিল ভাইছেরে 
বিষাদে বিষলিনী কুমুদিনী, 

অতি ছুখিনী। | 

[শ্রশ্থান। 



২৮ পাইবে | 

মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে, 
বিছজের মধুর স্বরে যোছিত করে 

প্রমোদ ভরে বিপিনচরে, 

নবতৃধাসনে হঃবিত মনোহারিনী॥ 

তৃতী। এ গুদলে তা চল, আমরা এখন 
ধাই। | 

( নেপথে] রণবাগ্ত ) 

গ্রথ। হ1--চল--। এ যে আর এক দল 
আঙচে। 

[ লকলের প্রস্থান । 

চ্তঞঙ্থা্ঃ 

গ্রথম গর্ভ 

ভয়পুর_-বাঁজগৃড়। 

(রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী) 

রাজা। বলকি, মদ্জ্রি! এ সংবাদ তোমাকে 
কে দিলে? 

মন্ত্রী। মছারাঞ্চ। ধনদাস হয় অভ্ঞ টৈকাঁলে 
কি কলা প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে 
এ সফল কথ! গুনলেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন? 

রাঁজা। কিআপদ1! আমিকি আর তোমার 
কথায় অবিশ্বাস কচ্যি ছে? আহি জিজ্ঞাস! কচি 
কি, বলি, এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে? 

মনত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মৃখে 
শুনেছি । সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পানর 

রাত্া। বটে? তবে রাজ| ভীমসিংছ আমাকে 
অবহেলা! করো মানসিংহকেই কনা গ্রধান করবেন, 
মানস করেছেন? | 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাকুলপতি 
ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত মেছঃ ছিনি 
কেবল দায়গ্রস্ত ছুয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্ধে গ্রবৃন্ 
ছয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পর্যেই এ সকল 
কথ রাজসন্গুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্ত আমার 
দৌর্ভাগ/ক্রমে আপনি মে সময়ে ধনদাসের পরামর্পই 
শুনলেন। 

রাঙা। আ$। সে গত বিষয়ের অন্থুশোচনে 
ফল কি? 

০৮ 
নিট 

তি 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সঙ্গেছ কি? তবে কি দা, 

বিবেচনা ৰরুন, ধনদাসই এ অনর্থের মূল। সেই 
কেবল শ্বার্থণাধনের অন্ত এ রাজ্যের সর্বনাশটা 

কল্যে! 
রাজা। কেন? কেন? তাঁর অপরাধ কি? 

মস্ী। আজ্ঞা) আমি আর কি বলবে? ধন- 

দাসের চরিত ত আপনি বিশেষূপে জানেন না। 

রাঞ্ধা। কেন? কি হয়েছে, বগ না। 

ম্ত্রী| আ্ঞা। এ সকল কথ রাওসদ্যুথে কওয়া 
আমার কোন মতেই উচিত হয় না । কিন্তু-- 

রাজ]। কেন? ধন্দাসের এতে অপরাধটা 

কি? 
মন্ত্রী! মহায়াজ, রাজকুমার! কৃষ্ণার গ্রতি- 

মুর্তি যেও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি 

আপনি এখনও বুঝতে পাচ্যেন না? 
রাজা। কৈ,না| কি কারণ, বল দেখি শুনি। 
মক্সী। এই বিবাহের উপলক্ষ্যে একটা গোল- 

যোগ বাবিয়ে আপনার উদর পর্ণ করবে, এই 
কারণ, আর কারণ কি? মহারাজ, ওর মত 
স্বার্থপর মানুষ কি আর ছুটি আছে? 

রাজ। বটে? তাই ও এ বিষয়ে এত 
উদ্যোগী হয়েছিল? আমি তখন বুঝতে পারি 
নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আনুক। তা এখন 

এ বিষিয়ে কি কর্তৃব্য বল দেখি? 

মন্জী। আজ্ঞা) আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে 
নিরস্ত হওয়াই শ্রেস্ক:। 

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্র! তুমি 
উন্মাদ হলে না কি? এমন অপমান কি কেউ 
কোথাও সহ কত্যে পারে ?»-কেন, আমার কি 
অর্থ নাই?-পৈল্ত নাই? নাকিৰল নাই? 

মনত্র। আজ্ঞা, রাজলগ্মীর প্রসাদে মছারাজেব 
অভাব কিসের? ডি 

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষাত্ত হ'তে 

বলচে! কেন? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন 

প্রিয়তর? ছি! তুমি এমন কথা মুখেও আন] 
দেখ, প্রতি ছুর্পতিকে তৃমি এখনই গিয়ে পঞ্র 
পাঠাও, যে ভারা পন্্রপাঠযাক্ সসৈস্তে এ নগরে 
এসে উপস্থিত হয় আর দেখ-স্- 

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন-. | 
রাজ।| তুমি যেসে দিন ধনকুলসিংছের কথা 

বল্ছিলে, তিনি কে, জামাকে ভাল করে বল 
দেখি। 

ম্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজ! 

4৯ 
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তীমপিংছের গুজ। কিন্তু তার পিতায় লোকাম্তর- 
- প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায় কষোদ কোন লোক 

বলে যে, তিনি বাস্তবিক ভীমলিংহের পুক্তর 
ন্ন। 

রাজা । বটে? মরুদেশের রাজ মানসিংহ ত 
গোমানসিংছের পুক্প। গোমানলিংহ ধনকুস্সিংছের 
পিতামহ বারসিংছের কমি ছিলেন। ত] ধনকুল- 
লিংহই মরুদেশের গ্রকৃত অধিকারী । 

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর 
ধর্দাধর্মের বিচার আছে? যার শক্তি, তারই 

জয়। কুমার ধনফুলনিংছ কি আর রাজনিংহাসন 

শা ২, 

ডু 
্ কু 
এপাবেন? 

রাা। অবশ্ট পাবেন! আমি তাকে মফ়- 

দেশের লিংহাসনে বসাবে । দেখ মন্ত্রি। তু 
শীঘ্র গিয়ে পত্রে লেখ । মানপিংছ্র এত বড় যোগ্যতা! 
যে,সে আমার বিপক্গতা করে? এখন দেখি, সে 
আপন রাজ্য কি করেরাখে? 

মন্ত্রী। মহারাজ, 
রাজা। ( গাঝ্রোখান করিয়া) আর বৃথা 

বাক্যব্)য়ে গ্রয়োজন কি? যাও ।-- 

শী 

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রা্ছণ। এই 
মছৎকুলের প্রসাদে মন্ুযাত্ব লাভ করেছি। আপনার 
স্বীয় পিতা-_ 

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি 
আর তোমাকে চিনি না) মন্ত্ি, তুমি যে আমাকে 
আপন পরিচয় দিতে আরস্ত কল্যে? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তানয়। তবে কিনা, আমার 
পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে দহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত 
হয় না। 

রাজ।। মঞ্জি, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়, কি 
অপবশ চিরস্থায়ী। আমি যদ্দি এ অপমান লহ 
করি, তা হ'লে তবিদ্যৃতে লোকে আমাকে 
কাপুরুষের দৃষ্টান্বস্থল করবে। বরঞ্চ ধনে প্রাণে 
মরবো। সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটা যেন কেউনা 
রলে যে, অন্থর্অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে 
ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি আমার সে অপধশঃ 
হতে সহত্রগুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও। 

বস্্রী। ( দীর্ঘনিশ্বাল পরিত্যাগ করিয়]) যে 
আজ্ঞা, মহারাজ] (ম্বগত ) বিধাতার নির্বৃন্ধ কে 
খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়! ছু ধনদাসটাই 
এই অনর্থ ঘটালে। 

[ প্রস্থান। 

রাজা। (গ্বগত ) এই তত আর এক 
কুরক্ষেত্্রের ঘুদ্ধ আরভ্ভ হলো ! এত দিন রাজভোগে 
মস্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। 
তরবারি চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাফলে মলিন ও 
কলঙ্কিত হুয়।. (চিন্তা করির]1) বা হউক, ধনদাসফে 
বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুকর্ণ 
করেছি, সকলেই ধস্ছষ্ট আমার গুরু । ওঃ! 
বেটার কি চমতকার বৃদ্ধি! তা দেখি, এষারও 
কি হয়। 

শরসথান। 

ভিতীয় গর্ভান্ক 
জয়পুর--বিলাসবতীর গৃহ। 

(বিলাসবতী ও মদনিক] ) 

বিলা। বাঃ, তোর ভাই কি বুদ্ধি! ধন 
যা হউক! 

মদ। (সহান্তবদমে ) সে বড় মিছা! কথা নয়। 
আমি উদয়পুরে যে সকল কও করে এসেছি, ত! 
মনে হলে আপনা আপনি হেসে মত্যে হুয়। হা! 
হা! ছা! 

বিলা। তাই ত, কি আশ্চর্য্য! ভাল, ধনদাস 
কি তোকে বথার্থই চিনতে পার নাই? 

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ 

অনুরীটি দিত? 
বিলা। তাল, ভাই, তুই লোকের কাছে 

কি বলে আপনার পরিচন্বট। দিতিসূ? 
মদ। কেন? উদয়পুতের গোককে বলতেম, 

আমার জয়পুরে বাড়ী। যেখানে দেখতে, 
(দেশেরই লোক আছে, লেখানে আদতে যেতাম রঃ 
না। ঞ্ 

বিল! । বাঃ, তোর ফি বুদ্ধি, তাই! 

লিল :০ 235 555 টানি ও একী ও ও 

মদ। হা! ছা! রাজমন্্র, রাজা মানসিংহের টন 

দুত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে না দেখ! করেছি? 

আর কত বেশ যে ধরতে, তার জার কি 
বলবে! ? 

কৃষক! নাকি বড় ছুন্দরী? 
মদ। আহা! ছুন্দরীবলে চন্দয়ী। ও কথা, 

তাই, আর জিজ্ঞাসা করে! না। আমি বলি, এমন 
রূপলাবপ্য পৃথিবীতে আর কফোঁথাও নাই। 

দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ ) | 

বিলা। তাই ত1? তাল মদনিকে | বাজকুষারী 
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বিলা। ও কিলো? তুই যে একেবারে বিরস- 
বদন হলি? কেন? তিনিকি এতই তোর মনঃ 
ভূলিয়েছেন1? ই! ই! অবাক কল্যে মা! 

মদ) ভাই, বলবো কি, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা 
কথা মনে হুলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। অ'ছা! 
সে যুখ যে একবার দেখে সেকি আর তুলতে 
পারে? 

বিলা। বলিস কি লো? তিনি কি এমন 
হামরী? কি আশ্চর্য্য | আয়, তাই, আমর! এখানে 
বলসি। তবে আমাকে রাজকুমাগীর কথাটা ভাল 
করে বল দেখি, শুনি। 

মদ। কেন? তার কথ! শুনলে আর তোমার 

কি উপকার হবে বল? 
বিলা। কে জানে ভাই? তোরমুখে তাঁর 

কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছে হচে যে, উদয়পুরে 
গিয়ে তাকে একবার দেখে আলি। 

মদ। যে, তাই, কষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, 
বিধাত1 তাকে বুথ! চক্ষু দিয়েছেন !--সে যাক ষেনে, 
এখন মহারাজ কদিন এখানে আলেন নাই, বল 
দেখি? 

বিল!। (দীর্ঘদিশ্বাস ত)।গ করিয়া) ও কথা 
আর কেন গ্রিজ্ঞাসা করিস? আজ তিন দিন। 

ম্দ। বটে? তবে তিনি ধন্দাসের ফিরে 
আসবারদিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। 
বোধ কার, তিনি এ বিবাছের বিষয়ে বড় ক্ষু্ 

হয়েছেন! তা হবেনই ত। তার দুতকে আমি 
যে জুতে। খাইয়ে এসেছি ছা! হা! ধন্দাস, 
ভাই, আয় এ জন্মেও কারে! ঘটকালি ফরবে না। 
হা! ছা! ছা]! 

বিলা। হা! হা! হা! বোধ হয়না। 
মদ। দেখ সথি, মহারাজ বোধ করি, আজ 

এখানে আসবেন এখন। তা। তুমি, ভাই,. যদি 
তাকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি 
আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইব না। 

বিলা। ও মা! সেকিলো? ছি! ছি! 
তাও কি কখন ছয়? 

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাকলেই সব 
হয়। এই যে এসো লা, তোমাকে ন| হয় মান- 
তলের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দিই। 
(উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, 
বযে আছি) তুমি নায়ক হয়ে এনে আমাকে 
সাধো। 

( ব্দনাবৃতকরণ) 

মাইকেল গ্রস্থাবলী 

বিলা। হা! হা! হা! বেশ লো বেশ। 

তুই, তাই, কত রই জানিস্? তা! ঘামি এখন কি 
করবো বল? রি 

মদ। (গাক্সোখান করিয়া): আপদ! 
তুমিই ন! হয় মান করে বলো। আম নায়ক হয়ে 

সাবি। 
বিলা। (উপবেশন 

আমি বসলেম। 
মদ। এখন মান কর। 
বিলা। এই কল্যেম। (ব্দনাবৃতকরণ )। 
মদ। ছে ম্ুন্দরি! তোমার বদনশশীকে 

অভিমানরূপ রানুগ্রাসে দেখে আজ আমার চিত্ত- 

চকোর--- 

বিলা। ছা] ছা! হা! 
মদ। ছি! ছি! ওকি? এ ত সব নষ্ট 

কলোযে। এমন সময় কিহাসতে হয়? 
বিলা। শ্রী না, মারা এই দিকে আলচেন? 
মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে 

যেন এমন করে হেসে উঠ না। আমি এখন বাই। 
এত দিনের পর আঞগ্ ধনর্দাসের মাথা খাবার 

যে।গাড় হয়েছে। 

করিয়া) আচ্ছা--এই 

| গ্রস্থান। 

(রাজা জগৎসিংছের প্রবেশ ) 

রাজ।। (শ্বগত) আজ তিন দিন এখানে আসি 
নাই। আর কেমন করেই বা আসবো? আমার কি 
আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ ছিল ।--এ তিন 
দিনে প্রায় নব্বই হাজার পৈন্ত এলে এ নগরে একজে 
হয়েছে। আর ধনকুলনিংহও গ্রার জাট, দশ হাজার 
লোক সঙ্গে করে আসচেন। শত সহন্র বীর। 
দেখি, এখন মানপ্িংহ আপন রাঞ্য কেমন করে 
রক্ষা করে? সেবাক। এ গৃছে ত পুষ্পধন্থু আর পঞ্চ- 
শর ব্যতীত অন্ত কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ 
তগৰান্ কন্দর্পের রপভূমি। তা ঠক, বিলাসবতী 
কোথায়? (প্রকাশে) ওছে, বসম্ত এলে কি 
কোকিল নীরবে থাকে? (অবলোকন করিয়া) 
এই যে--কেন, প্রিয়ে, তৃমি এত বিরস বদন হয়ে বসে 
রয়েছে! কেন? এ কি-্এ কয়েক দিন ন। আসাতে 
তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? (নিকটে 
উপবেশন) দেখ তাই, তুমি কখনও এমন তেবো 
না, ষে আমি লাধ করে তোমার কাছে আমি 
নাই। কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথ! কইলে 
কি তাই, তোষার জাত যাবে? একট! কথাই কও। 
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একি 1? একেবারে নিপ্তন্ধ1--তা তুমি যদি ভাই, 
আমার সঙ্গে একান্তই কথা না! ফবে, তবে বল, 
আনি ফিরে বাই। আমি শত সহশ্র বর্ম ফেলে 
রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে 
বসে রইলে? 

বিলা। যাও না! কেন) জঙ্গি কি তোথাকে 
বারণ কচি)? 

রাঁজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাঁৎ করেছি, 
যে তুমি আজ আমার উপর এত দয়াহীন হলে? 
"বিলা। সেকি মহারাজ? আপনি হুচ্যেন 

রাজকুলচূড়ামপি ); তাতে আবার রাজা ভীষলিংছের 
, জামাই হবেন,আনি একজন-- 
 রাক্া। তুমি দেখছি তাই, আমার উপর 
: ষথার্থ ই রেগেছে!! ছি! ওকি? তুমি যে আবার 

নীরব ছলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অন্থগত, তার 
উপর কিরাগ কর] উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি ) 
আছা! এমন নুমধুর ধ্বনি শুনলেও কি তোমার 
আর রাগযায়না? 

(নেপথ্যে গীত ) 

[ কাফিজংলাস্্যৎ ] 

মনে বুঝে দেখ না, 
এ মান সহজে যাবে নাতাকিজাননা? 

যে করে তোমারে যতন অতি, 
চাতুরী তাছার প্রতি ) 

তার প্রতীকার না হলে আর 

কোন কথ! কবে না। 
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী 

হয়েছে অভিমানিনী, 
গে দোষে এ বিবি, হে গুণনিধি, 

পায়ে ধরে সাধ না॥ 

রাজা। হা! হা! সত্য বটে! দেখ ভাই, 
তোমার সথীরা আমাকে বড় সপরামর্শ দিচ্যে। 
(তা এসো, তোমার. পায়েই ধরি) লহ দোষ ক্ষমা 
কর। (প্দধারণ) 

বিল! । (ব্যগ্রভাবে) করেন ,কি মহারাজ? 
ছি! ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস 
কচ্ছিলেম টব তনয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর 

_ মান রাখেন কি না। 
রাঞজ!। আর তাই, পরিহাস | ভাগ্যে তে'মার 

রোগের ওধধ পেলেষ, তাই রক্ষা-্-বা হউক, 
এখন ত আমাদের আবাঁয় তাৰ হলো? 

বিলা। কেন, পখে! 

অভাব কখনই ছিল লা? 

(মদনিকার পুনঃ গ্রবেশ ) 

রাজা। আরে এসো | দেধ, লখে 

দেখলে আমার তয় হুয়। 
মণ। ও মা!]--সে কি মছারাজ? আপনি 

কি কথ। আজ্ঞা! করেন? 

রাজ] | তুমি সখি, ম্রন-কেতু। যে স্থানে 
বাযুচালনা কত্যে থাক, সেখানে কি আর বৃক্ষ 
থকে? অনবরত কামদেবের বণভেরি বাজতে 

থাকে, গ্রম1দ-প্রমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের 
আঘাতে লোকের প্রাণ বাচান ভার হয়ে উঠে। 

মদ! আপনার তার নিন্িভ্ত চিস্তা কি? 

মারা, আপনি বদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, 
তার উচিত ওুঁধধ আপনার কাছেই ত রয়েছে, এমন 
বিশল)করণী থাকতে আপনার ভয় কি? 

রাজ।। ছা! হা! সাবাস্, সখি! ভাল কথা 
বলেছো । তুমি ভাই, সরন্বত্তীর পিতামহী |--বা 
হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (হ্র্ণহার 
প্রধান ) 

মদ। (প্রণাম করিয়া) 
এক জন ক্ষুদ্র দাসী মা 

রাজা। বসে! । (মদনিকার উপবেশন ) দেখ, 
সখি, ভূমি ধনদাপেয় বিষয়ে আমাকে যে সকল 
কথ৷ বলছিলে, সে কি সত্য? 

মদ। মছারাঞ, আপনি যদি এ বাসীর কথায় 

॥ তোমাকে 

আমি মহারাজের 

প্রত্যয় না করেন, জমার সখীকে বরং জিনা রঃ 
করুদ। 

দুর লাহম, এ, তাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না। 

রাজা । ধনদাস যে পরম ূর্, আয় ্ার্পর,: তা... 
আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি, কিন্ত ওর যে এত 

আমাদের ত ভাবের 

বয। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে গুনলে ০ 
ত আপনার বিশ্বাস হবে? 

রাজা। হা, তাহবেনা কেন? এর অপেক্ষা 

আর সাক্ষ্য কিআছে? ট 
মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম হলে! 

[ প্রস্থান। 

মুল। 

রাজা। তার সন্দেছ কি? আমার এ বিবাছে 

( হস্ত ধরিয়া) কি প্রয়োজন ছিল? বিশেবতঃ, 

বিল! । নরনাথ, ছুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের 
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বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, তাই, আমি কি আর 
কাকেও ভালবাসতে পারি! 

বিলা। এই ত, মহারাজ, এই সকল মধুমাথ! 
কথা কদেই আপনারা কেবল আমাদের মনঃ চুরি 
করেল। (নিকটবর্তিনী হুইয়1) যথার্থ বলুন দেখি, 
মহারাজ, এ বিবাছে আপনার এখনও মন আছে 
কিন!? 

রাঁজ।| রাম বল] এ বিবাছে আমার কি 
আবস্ীক? তবে কি না, ধন্দালের মন্ত্রণা গুমে 
আমার, ভাই, অঞি-মুবিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা 
ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্যই এ লৰ উদ্যোগ। 

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ ) 

হদ। মহ্থারাঞ্জ, আপনি সত্বর এই দিকে এক- 
যার পদার্পণ কলে) ভাল হুয়। ধন্দাস আসচে। 
(বিলাসবতীর গতি) তাই, এখন মছারাজকে 
এক বার গ্রমাপট দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি) 
আনন তবে, মছারাজ | 

রাজ্জা। ( উঠিক্া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি 
যেখানে যেতে বল, সেধামেই যাঁৰ। এমন মাভির 
হাতে নৌক] দেব, তার ভয়কি? 

(উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি ) 

বিলা। (ম্থগত) ধনদাস ধুর্তরাজ, কিন্ত 
মদনিক। আজ যে ফাদ পেতেছে। তা থেকে এ 
শৃগাল তায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া ছুষ্ধর। 

(ধনদাপের প্রবেশ) 

এলো, এপো, ধমদাস, বসো । তবে, তাই, তাল 
আছ ত? 

ধন। (বলিয়!) আর, তাই, তাল? কেমন 
করে তাল থাকবো বল? উদরপুর থেকে ফিরে 
আস! অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজ. 

সম্মুখে ভাকেন নাই, আর লোকের মুখে কত কথা 
যে শুনি, তার আর কি বলবে 1 তবে তুদি যে 
আমাকে মনে রেখেছ, এই তাল। 

বিলা। গগন কি ভাই, চিরকাল যেখাবৃত 
থাকে? 

ধন। না,তাত থাকে না। তবে কিনা, 
তুমি বদি তাই, আমার মেঘাবৃত গগনের পুর্ণশনী 
হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে? 

মদ। ( জনান্তিকে ) মহারাজ গুনছেন ? 
রাঙা । (অনাস্তিকে )চুপ-- 
ধন। (ম্বগন্ত) হদলিক! ন!হবে ত সহজবার 

দাইকেল-গ্রন্থাবলী 

আমাকে বলেচে। যে বিলালবতী মনে 
আমাকে ভালবাসে। আর ওরা দেখলে সে 

কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। 

(প্রকাশে) তুমি যে, তাই, টুপ করে রইলে? আমি 
যে তোমাকে কত তালবাপি, তা কি ভূমি আন না? 

বিলা। (ব্রীঠালছকাঁরে ) তা তাই, আমি 
কেমন করে জানবো? 

ধন। সেকি, ভাই? তুমি কি এও জান লা, 
যে পেক সর্বদা কমলিনীর সহবাস করে বটে, কিন্তূ 

সে ফুল যে কিনুবাসের আকর, তা কেবল মধুকরই 
ভানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল 
রাজাগুলার কর্ম বোঝা? হাহা! হা! হাঁ! 

রাজ1। ( অনাস্তিকে ) শুনলে বেটার স্পর্ধার 

কথ? ইচ্ছা! হুয় যে, এ নরাধমের মাথাটা 
এই মুহূর্তেই কেটে ফেলি। (অলি নিফোষকরণে 
উদ্ধত) | 

মদ! (অনাস্তিকে ) ও কি মহারাজ? আপনি 

কফরেনকি? ( হস্ত ধারণ)। 
ধন। দেখ, বিলাসবতি।স্্" 
বিলা। কি বল, তাই? | 
ধন। আমি ভাই, তোমার নিতাস্ত চিহিততি 

দাস, আর আমি এ রাসংসারে কর্ম করে ব। কিছু 
সংগ্রছ করেছি, সে সকলই তোমার । (ন্বগত) এ 
মাগীর কাছে রাজদত যেসকল বহ্মূল্য রত্ব আছে, 
তার কাছে সেকোথায়ঙলাগে। তাএকে একবার 

হাত করবার কি? এ দেশ থেকে একে একবার 
দে ধেতে পাঙ্যে হন়্। (প্রকাশে) তুমি যে, তাই, 
চুপকরে রইলে? 

বিলা। আমি আর কি ব্ল্বে!? 
ধন। দেখ, কাল সকালে তো! রা সৈগ্ত -:- 

লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্যে যাআা করবে। তা] 

সে শান্তবস্তায় বত নিপুণ, ত1 কারই অগোচর 
মাই! রপভুমি দেখে মূর্ছ! না গেলে বাচি। 
হা] হা! হা! তা আমি বেশ জানি, এমন 
তীত মানুষ তে। আর ছুটি নাই। 

রাজ1। (জনান্তিকে) কি! বেটা এত বড় 
কথা আমাকে বলে? (মারিতে উদ্যত) 

হদ। (ধরিয়া জলান্তিকে ) করেন কি, না" 
রা? একটু শান্ত হউন, আরো কি বলে, শুনুন 
না। 

ধন। আমার বিলক্ষণ ধোধ হুচো)। যে, হয় এ 
যুদ্ধে মারা বাবে, নয় ত মুখে 
দেশে কিরে আসুবে 1-- 

১, 1 

নং 

চুণকালি নিয়ে, 



$ 

£ এখানে ছিলেন, তা ত আনি স্বপ্নেও জানতেম 

কৃফকুমারী নাটক 
রাজা। (পরনান্তিকে) ভাল, দেখি কার 

মুখে চুপ-কালি পড়ে। কৃতঙ্গ! পামর! 
. ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আবি 
লব প্রস্তুত করি। চল, আমর] কাল ভবনে এ 

দেশ থেকে চলে বাই। ও অধম কাপুক্রুষের কাছে 
থাকলে তোমার আর কি উপকার ছবে? বালির 
বাধের ভরসা কি বল? 

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সর়োষে ধনদাসের 
গলদেশ আক্রমণ করিয়!) রে স্থরাঁচার নরাধম 
ঘাপীপুআ | এই কি তোর কৃতজ্ঞতা | তুই যে 
দেখছি চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে 

পারিস্। 
ধন। ইনি যে (সতয়ে) কি সর্বনাশ! 

না। কি হবে? কোথায় যাব? এইবারে 
গেলেম, আর কি? এই ছুশ্চারিণী মাগীই আমাকে 
মজালে। | 

বাজ।। তোর সুখে যে আর কথাটি নাই? 
তুই যেকেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর 
টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম নাই। তা 
বন্মমতী এমন ছুরাচার পাষণ্ডের তার আর লহ 
করবেন না| (অসি নিকষ) * | 

বিলা। (সসম্ত্রমে রাজার হস্ত ধরিয়।) যহা- 

রাজ, করেন কি? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুত্র প্রাণীর 
শোণিতে আপনার অলি কলগ্িত হবে মাত্র। 
সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা 

: মন্থারাজ, আমাকে এয গ্রাণটি ভিক্ষা! দেন। 

রাজা । প্রিক্বে, তোমার কথা অন্যথা কত্যে 

পারি না। আচ্ছা, প্রাণঘণ্ড করবে! না। (অসি 

কোধস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর 
মুখাবলোকন কত্যে না হর, এমন দণ্ডবিধান করা 

আবশ্তক।-- রক্ষক 1--- 
(নেপথ্যে) মহারাজ ? 

(রক্ষকের প্রবেশ) 

রাজ1। দেখ এ ছ্থুরাচারকে নগরপালের 

নিকট এই মুহূর্তে লয়ে বা - আর তাকে বল্গে, 

যে, এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল চেলে, গালে চুণকালি 
দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর ব৷ 

কিছু সম্পভি আছে, সব দরিদ্র আাছণদিগকে 

বিতরণ করে। ' 
রক্ষ। যে জাল্ঞা, ধর্মাবতার! 

প্রতি ) চল," 

হ্য়--& 

€(ধনদাসের 

ধন। (করযোঁড়ে সঙ্ল-নয়নে ) নারাজ” 

রাজা। চুপ, বেহায়া! আর আমি তোর 
কোন কথা গুনতে চাইনে। নে বা একে! ওর 

মুখ দেখলে পাপ হুয়। 
রক্ষ। চল। 

৩৩ 

[ ধনদালকে লইয়। রক্ষকের প্রশ্থান। 

মদ। (অগ্রলর হই) আহা! প্রাণট। 
বেঁচেছে যে, এই রক্ষা। এখনই তায়ার লীলা- 

সংবরণ হয়েছিল আর কি। ছা! হা! যা হউক, 

সঁদুর তায় সমস্ত রাজ্রে চুরি করে' করে খেয়ে শেষ 
রাছে ফাদে পড়েছেন। হা! হা! হ1! 

বিলা। এ লব, তাই, তোরই কৌশলে 
ঘটলো। যা হউক, মহায়াজ যে ওর প্রাণটি 
দিলেন, এই পর লাত। তৰেকি লা, মহারাজের 
চোখ স্থুটিযে এত দিনে খুললো, এও আহনাদের 
বিষয়। ্ 

ক্মাথা। এছুরাচার আমাকে যে সব কুপথে 

ফিরিয়েছে, তা মনে হুলে লজ্জা! হয়। কিন্তু কি 

করি, কেবল তোমার অন্ুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড 
দিয়ে ছেড়ে দিতে হলে! । | 

(নেপথ্যে রপবান্ত) (মহারাজের 

(রাজকুমারের জয় হউক ) 
রাজ । (সচকিতে ) 

ধনকুলপিংহ এসে উপস্থিত হুলেন। প্রিয়, 

এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে 

এখন যেতে হলে । ৃ 
বিল । সেকি, মহারাজ? এত শীঞ্জ? তবে 

আবার কখন দেখ! হবে, বলুন? 
রাজা। তা 

আবি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা কর্বো। যদি 
ধেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ 

স্জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়!) 

দবেখ তাই, বদি আষি মরেই যাহ, তা হলে 

আমাকে নিতান্ত ভূল নাঃ এক একবার মনে 

করে, আর অধিক কি বলবে।। 
বিলা। (নিরুততরে রোদন ) 

যোধ হয়। কুমার 

মদ। (স্রলনয়নে) বালাই, মহানাজ। 

এমন কথ! কি মুখে আনতে আছে! 

রাজা । সখি, এ বড় সামান্ত ব্যাপার ত 

নয়। “পৃথিবীর ক্ষত্রিয়কুল এ রপক্ষেত্&্রে একত্র 

হবে| সে! হউক। এখন এলো, বিলাসবতি। 

আমাকে হাগ্তঘুখে বিদায় দাও এসে। 

তাই, কেমন করে বলবে? 

অয় হউক) : 

4 . 
গে 

৩ 400 ্ 

ভিউ ভা জিত জিকা 0 লি উল 

লিলি 
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মদ। এসো, লি, মহারাজের সঙ্গে দ্বার 

পর্ধান্ত যাই। আর কীদলে কি হবে, ভাই? 
প্খন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে, 

মহারাজ যেন ভালর ভালয় স্বরাঞ্যে ফিরে 

এসেন। 
[ সকলের গ্রস্থান। 

০০ 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

জয়পুর-নগরপ্রান্তে রাজপথ-সমুখে দেবালয়। 

দেবালয়ের গবান্ষতারে বিলাসবতী এবং মদনিক1। 

মদ। আর কেন, সখি? চল, এখন বাঁড়ী 
গিকে গ্ানাদি করা ষাকগে, বেল! প্রায় ছুই প্রহর 
হুলো। বিশেষ দেব্দর্শনের ছলে এখানে এসেছি, 
আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি? 

(নেপথ্যে রণবাস্ত ) 

বিলা। এ শোন লো, শোন । মহারাজ বুঝি 
আবার ফিরে আলচেন। 

ম। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে! ভাল 
করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসচে? 

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একেবারে 
যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা টক? আমি ত 
কাকেও দেখতে পাচি না। 

মদ। এখন, তাই, কাদলে আর কি হবে? 
এ দেখ, মন্ত্রীমাশয় আসচেন। 

(নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ 

মনসরী। বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে 
পারে? ছাঁয়, একট তুচ্ছ অগ্নিকণ! এই ঘোরতর 
দাবানল হয়ে জলে উঠলে! ! আহা, এতে যে কত 
হৃন্দর তর, আর কত পণ্ড পক্ষী পুড়ে ভন্ম হয়ে 
যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে। ( দীর্ঘনিষ্বাস ) 
এখম আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ অলজোতঃ 
যখন পর্বত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ 
কর! কার সাধ্য? €নেপধ্যাতিযুখে) এ কি? 
অর্জন-লিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে 
রয়েছে? 

(নেপথ্যে) আজ্ঞা, এই আমর! চললেম, 
আরকি। 

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! তোমার কি কিছুমাত্র 
ভয় নাই? একি? এ সবনয়দার গাড়ী এখনও 
পড়ে রয়েছে? 

(নেপথ্যে) মহাশয়, গরু পা ভার । 
মন্ত্রী! (কর্ণদিয়1) আ্যা---কি বললে? 

গরু পাওয়া ভার! কি সর্বনাশ! তোমরা তবে 

কিকত্ো আছ? 
(নেপথ্যে) উঠ হে, উঠ, শীত্র করে গাড়ী- 

গুলন যুতে ফেল। 
(এ) আজ্ঞা, এই হলো আর কি? 
(এ) ওহে ৰাস্তকরের1, তোমরা, ঘুমুতে লাগলে 

নাকি? বাজাও! বাজাও! 

($) মহাশয়, আশীর্বাদ করুন, এই আমরা 
চললেম। বাজাও ছে, বাঘাও। 

(এ রণবাস্ত) মহারাজের জয় হউক ! 
মন্ত্রী। (স্বগত) দেখিগে আর কোন্ দল 

কোথায় কি কচ্যে? আঃ) এ সব কি একজন 

হতে হয়ে উঠে? ভগবান সহজঅলোচন পারেন 
কিনা, সন্দেছ ; আমার ত দুই চক্ষুং বৈ নয়! 

[ প্রস্থান । 

বিলা। মদনিকে, চল, তাই, আমরা ওই 
মন্দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট 
যাই। 

মদ্র। তুমি, সুখি, পাগল হলে না কি? চল 
বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেল! প্রায় সুই প্রহরের 
অধিক হলো । এখন রাঞহংসীরা সরোবরে তেসে 
গা! শীতল কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে 
থাক] উচিত হয় না। 

বিঙ্গা। আমার কি আর, তাই, ঘরে ফিরে 
যেতে মনঃ আছে? 

মদ। হাহা! হা; তুমি, তাই, কৃষ্ণবান্জো 
আরজ কল্যেনাকি? হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ 
বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঠে না। ছা! ছা! হা! 
ওহে রাধে! এবমুনা-পুলিনে বলে একলা কাদলে 
আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে 
কুজ। হুন্দরীকে লয়ে কেলি কচোন। হা! 
হা! হা! 

বিলা। ছি) যাও মেনে, তাই! 
তামালা এখন আর ভাল লাগে না। 

মদ। একি? ধন্দাসপনা? 

ও লব 

( নীচে দরিস্রবেশে ধলদাসের প্রবেশ ) 

ধন। (চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া ম্বগত) 
হে বিধাতঃ, তোমার যনে কি এই ছিল? আবি এত 
কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ হুখভোগ করে, 
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অবশেষে অরাতাৰে ক্ষুধাতুর কুকুরের স্তায় জামাকে 
.কি দ্বারে বারে ফিরতে হলো? তা তোমারই ব! 
দোবকি? আমারই কর্ের দোষ। পাপকর্ণের 
 গ্রতিফল এইরূপেই ত ছয়ে থাকে। হায়! হায়! 
লোভমদে মত ছলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? 

তা না ছলে রঘুপত্ি কি সীতাকে ফেলে দুবর্ণ- 

মগের অন্থুলর়ণ কত্যেন1 এই লোভমদে মত হয়ে 
আমি যে কত কুকর্ম করেছি, তার নংখ্যা 
লাই। (রোদন) প্রতৃ, আমার অশ্রঙজল দির] ভূমি 

আমার পাঁপপন্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! 

(রোদন) হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান 

পূর্বে হতো, তবে কি আর আমার এ ছূর্দশা 

% ঘটতো? 

সখ 

ম্দ। আহা! সখি, শুনলে তা? দেখ, 

লখি, ধনদাসের দশ] দেখে আমার যে কি পর্যান্ত 

দুঃখ হচ্যে, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, 
এখানে একটু থাক, আমি গিক্ে ওর সে গোট। 

দুই কথ। কয়ে আলি। 

্ [ প্রস্থীন। 

ধম। (শ্বগত ) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি 

নাকরে? কিন্তু সে ধন কারে! সঙ্গে বায় ন। 

হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না ধোষে, এই 

আশ্চ্যয। এই যেআমি এতকরে একগাছি রদ্ব- 

মাল! গেঁথেছিলাম, সেগাছি এখন কোথায় গেলো? 
কে ভোগ করবে? হাঃ! 

( মদনিকার প্রবেশ ) 

মদ। ধনদাস যে। 
ধন। আ্্াকেন-কে ও? মদনিকা? 

(শ্বগত ) আরে কি যন্ত্রণা বাকি আছে? 

(প্রকাশে) দেখতাই, আমি যতদুর দণ্ড পেতে 

হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার-- 

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি 

তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার 

"সুখে আমি যে কি পর্যন্ত ছুঃধী হয়েছি, তা 

(তামাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আমি, ভাই, 

মতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাগ বটে 

. সাজার হউক, পরের তুঃখ দেখলে আমার মনে 

1 বোনা হয়। তা, তাই, য! হবার হয়েছে, এখন এই 

নাও, আমি তোমাকে এই অন্ুরীটি দিলেম। 

ধন। (সচকিতে ) ত্য, এ অনগুরীটি। তাই। 

তুঙ্গি কোথা পেলে? 

মা। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে! 
এখন ভুলে গেলে না! কি? উদয়পুয়ের মদন” 
মোছুনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈধৎছান্ত) 

ধন। অ)--কাকে বললে তাই? | 
অা। মদনমোছুনকে--ষে তোমাকে মানিকাকে 

দেখাতে চেক্েছিল। আজ তা হলো ত? এই দ্নেখ 
স্আমিই সেই মদনিক]। 

ধন। তুদি কি তবে উদ্নয়পুরে গিয়েছিলে ? 
মদ। আর কেমন করে বলবো? আমি ন! 

হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে? ধনদাঁস, তৃমি 
ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত আর নাই। কিন্ত 
এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর 
পাছে? দেখ দেখি, ভাই, তুমি কত বড় ছষ্ট 
ছিলে! সে যা হউক, ঢের হয়েছে। এখন বদি 
তোমার সে ছুষ্টবুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার 
সঙ্গে এলো, দেখি, আমি যাকে ভেঙেছি, তাকে 
আবার গড়তে পারি কি না। 

ধন। তোমার কথা। গুনে, তাই, আমি অবাক্ 
হয়েচি! তুই তবে সেই মদনমোহন? কি 
আশ্চরধ্য 1--আমি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই? 

দ্দ। এসো, তুমি আমার লঙ্গে এমো। ত্র ২ 
দেখ, বিলাসবতী উপরে দাড়িয়ে রয়েছে | ওর কাছে। 
তাই, আর পীরর়তের কথার নামও করে৷ ন1। আর 
দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমান্থয বলে অংছেলা 
করোনা। তার ফল তদেখলে? কিবল? হু] 
ছা! হা] (বিলাসবতীর প্রতি) এস, সখি, 
তুমি একবার নেবে এস। আমার তারী খিদে 
পেয়েছে। চল হে, ধনদাস। চল। 

[ কলের গ্রস্থান। 

সে্ওহবাক্ 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর রাজগৃছ। 

(রাজা তমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

রাঁজা। কি সর্বনাশ! তার পর? 
মক্রী। আজ্ঞা, রাজ মানগিংছ ? অসি স্পর্শ করে 

প্রতি! করেছেন, যে হয় তিনি সুকুঘারী রাজকুমারী 
কুষ্ীকে বিবাছ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভশ্মসাৎ 
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করে মহারাজের রাজা ছারখার করবেন। 

'জগৎসিংছেরও এইরূপ পণ। , এ 
. স্লাজা। (ক্ষোত ও বিরজির সহিত ) বটে ? 

এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে? 
( ললাটে কর প্রথার করিয়া) ছায়| হায়! মৃতদেহে 
কে না খড়ীপ্রহার কতে পারে? আমার বদি এমন 
অবস্থা ন| হতো, তা ছলে কি জার এর! এত দর্প 
কত্যে পারতেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশৃন্ত ) 
সৈস্ক বীরশুন্য, হতরাং আমি অভিমনুযুর মতন এ 
সগ্তরধীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি ) তা আমার 
সর্বনাশ কর] কিছু বিচিত্র কথা নম ।--ছে বিধাতঃ, 
এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ 
কত্যে হবে? শমন আমাফে কত দিনে গ্রাস 
করবেন? 

মন্তরী। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে" 
রাজা। (লরোষে) বল কি সতাদাস? এ 

সকল কথ] গুনে স্থির হয়ে থাকা যায়? মরুদেশের 
অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শালান? আর 
রাজা অগৎাসংছও যে এখন আত্মবিস্বৃত হলেন, এ 
বড় আশ্চর্য) | ( পরিক্রমণ) 

মন্ত্রী। (শ্বগত)ভায়! হায়! একি রাগের 
সময়? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ 
গ্রধ্ল বৈরিদলকে কটুক্তিতে বির কর! উচিত? 
( দীর্ঘনিশ্বাস ) হা বিধাতঃ, কুমারী কষগাকে লয়ে যে 
এত বিভ্রাট ঘটবে, এ স্বপ্রেরও অগোচর | 

রাজা। ( উপবেশন করিয়। ) সভ্যার্পাস, বসো। 
মন্্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ। ( উপবেশন ) 
রাজা। এখন এতে কি কর্তব্য, তা বল দেখি? 

আমি ত কোন দিকেই এ বিপদসাগরের কুল 
দেখতে পাচ্ছি না। (দীর্ঘণিশ্থাস) মন্ত্র এ 
রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে 
হুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা 

বিধাত। কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতি- 
কূল হলেন, বল দেখি] এমন যে মণিময় রাজকিরীট, 
এও আমার শিরে যেন আগ্রিময় হলো! ছায়] 
শষন কি আমাকে বিস্বৃত হলেন? এ কৃষ্ণা 
আমার গৃছে কেন জন্মেছিল? হায়! 

ম্ত্রী। নরনাখ, এ ্র্্যবংশীয় রাজার পূর্বব- 
কালে আপন কুল-মান-রক্ষার্থে বাষ৷ কীতি করে 
গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না? 

রাজা। সত্যদাস। 
জামাকে এখদ আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও? 
আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার 

রাজা | যেন নিও বোধ হয়।, ও স্ব পরা» মনে হুলে রি 

তুমি ও সকল কথা 

আমার আয় এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছ
া করে 

অস্ত্রী। যহারাদ---- 

মতন কাণুরুঘ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? 
ব্যাধের তয়ে শৃগাল গছবরে প্রবেশ করে) কিন্তু 
সিংছের কিসে রীতি? 

(বলেকজসিংহের প্রবেশ) 

এসো, ভাই, বলে! । তুমি এ সকল সংবাদ 
শুনেছে ত? | 

বলে। (উপব্শেন করিয়া) আজ্ঞা, হই, মন্ত্রীর 
নিকটে সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে 

রাজ1। হার, এ. পৈনযাজের বংশে তির 

না 

কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন আন 
ফিরে এসেছে । যবনপতি আমীর আর মহারাষ্- 
পতি মাধবজী, উভয়েই রাজ! মাঁনসিংছের পক্ষ 
হয়েছেন। 

রাজা। লেকি? আমীর না ধনকুলপিংছ্রর 
দলে ছিলেন? 

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি 
গ্রবঞ্চনায় ধনকুলগিংহছের প্রাণনাশ করে, এখন 
আবার রাজা মানসিংহছের সহায় হয়েছেন। 

রাজা। আর্য! বলকি? আহা হা! আমি 
দেখছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত। 

মন্ত্রী। আল্র!, তার আর সন্দেছ নাই। 
ভারতবর্ষে তার তুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়। 
যাচ্যে। | 

দ্বাজা। জয়পুর থেকে, তাই, 
এসেছে, বল দেখি শুনি? 

বলে। আক্তঞ', রাঙ্জী জগৎসিংহও প্রাণপণে 
যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। আর অনেক অনেক 
রাজপুতবীরও তার সহায় হয়েছেন। 

ম্ত্রী। হায়! হায়! এসময়ের কথা গুনলে 
যে কত দিক থেকে কত লোক গর্জে উঠবে, তার 
সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ত হলে সাগরের তর 
সমূহ কখনই শান্ততাবে থাকে না। 

রাজা। না, তা তথাকেইনা। তবে এখন 
এতে কি কর্তব্য? তুমি কি বল, বপ্জ্রে? 

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো? মহা 
রাজের কিতা শ্বদেশের হিতলাধনে যদি আমার 
প্রাণ পধ্যত্ত দিতে হয়, তাতেও আমি গ্রস্তত 
আছি। তবেকি না, এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি 
পাওয়! মছুত্থের অসাধ্য। যা ছোক্, যে পর্য্যন্ত 

কি সংবাদ . 



মা না ূ এ 
জা. খাজা, কুলমান বক্ষা কযা মার না বমার কারণে চা না হয , আমি বনে | 
তি প্রধান কর্দ | বিশেষতঃ ক্ষরলের কখনই বিরত হবো লা। এখন দেবতারা... 

. ক্বাজা। তাই, এখন. কি আর সে কাল 
. আছে, যে, দেবতারা যানব্জাতির ছুঃখে ছুঃখী 
হবেন? ছুরস্ত কলির প্রত্তাপে অমরকুলও অন্তত 

ইয়েছেন। তবে এখনও যে চক্-হুরোযর উদয় ছয়ে 
থাকে, সে কেবল বিধাতার অলভ্যনীয় বিধি বলে। 

বলে। যদি আপমি আজা করেন, তা 
ছলে না ছয় একবার দেখি, বিধাত। আমাদের 
অনৃষ্টে কি লিখেছেন। 

রাজা। ( দীর্ঘশা ) তা, তাই, আর 
% দেখতে হবে কেন? বুঝেই দেখ না, যদি কোন 
॥ ব্যজি 'বিধাত! আমার কপালে কি লিখেছেন 

দেখি' এই বগেকোন উচ্চ পর্বত থেকে লাফ 
দেয়, কিনব! জল্ব অনলে প্রবেশ করে, ত। হলে 
বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা 
তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়। 

বলে। আজ্ঞ!। তা যথার্থ বটে। তবু,--- 
মন্্রী। (বলেন্ত্রের প্রতি) আপনি একবার 

এই পন্তরখানি পড়ে দেখুন দেখি। ( পত্রগ্রদান ) 
রাঞা। ওকিপক্রনস্ত্রি? 
মন্ত্রী। মহারা্, এ পত্রখানি আমি গত 

রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথ.থেকে 
লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তাঁর আমি কোন 
সন্ধানই পাচ্চ না। 

বলে। কি সর্বনাশ | রাঁম, রাম, রাম, রাষ | 
--এমন কথ! কি মুখে আনতে আছে! 

রাজা। কেন, ভাই, বৃষ্তাস্তট! কি, বল দেখি, 

শুনি? 
বলে। আল্ঞা, এ কথ! আমি মুখে উচ্চারণ 

কত্যে পারি না, যদি. আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে 
দেখুন। এ কথা আপনার বর্পগোচর করা আমার 
সাধ নয়। 

(রাজাকে গঞ্জ প্রগাঁন ) 
“স্ত্রী। কথাট! অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্ত---- 
ধলে। রাম! রাম! আর ও কথার 

প্রয়োজন কি? রাম, রাম! এও কি কথা। 
ছি,ছি, ছি! 

মন্্রী। ( জনাস্তিকে ) তা--বলি--বলি-_ 
..এ উপায় তির আর যদি অস্ত কোন উপ!য় থাকে, 
তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন--- 

ষলে। জমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। 

মহাশয়, এ কি ননুত্তের কর্শ? | 

কি রীতি, ছা! ত আপনি জানেন। . 

ত্যাগপূর্বক ) মন্্রি-- 
মনত্রী। মচারাজ। 

ছে? 

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পাঁরি মা। 

রাজা । দেখ, মন্ত্র, এ চিকিৎসক অতি কটু. 

ওঁধধ ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখছি রোগ 
নিয়াকরণ করতে ন্ুনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বান এবং 

নীরবে অবস্থান) . 
মন্ত্রী। আজ্ঞা) হই! আর বোধ হয়, এ 

রোগের এই তির আর কোন ওঁধধ নাই।, 
রাঁত1। বলেন্্,--- 
বলে। আজ্ঞা-_-- 
রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তাই, কি হবে? 
বলে। আজ্ঞা, এ পন্রেখানি আমাকে দেল, 

আমি ছিশ্ড়ে ফেলি। এ যে শক্রর লিপি, তার 
কোন সন্দেহ নাই। কি সর্বনাশ! 

রাপ্া। তুমি কি বল? সত্যদাস? 
মন্ত্রী! মহারাজ, বিপদৃকাল উপস্থিত হলে, 

লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ঘ করেও দেব- 
পুায় তদান করে থাকে। 

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে) কিন্তু 

বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্পেতে 

অনেক পৃথক্। 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা 

এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে 

দেখুন, এ সময় সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবন|) তা 

সর্বনাশ অপেক্ষা” 

রাজা। সত্যদাস! এ কথাটা! মনে হলে 

সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর চতুর্দিকে যেন 
অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর 

-স্না, না, না,+-এও কি হয় 1 

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত 

রাজসতী এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকৃণ্ডে 

গ্রবেশ করে দেছত্যাগ করেছেন? বিশেষতঃ বিনি 

নরপতি, তিনি, প্রজাগণের পিতা-স্বরূপ, তা! 

এক জনের মায়ায় কি শত লহ জনকে ধনে 

প্রাণে নষ্ট কর! উচিত? 
রাজা। হ্যা তা বটে। 

রাঁজা। (ক্ষণৈক নিবন্ধ থাকিয়া ধা: 

কিন্ত তা বলে 

রাঁজা। এ পত্রধানি তোমাকে কে লিখেছে টা 
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আমি কি এই অভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হতে 
পারি? আর রামহিবী এ কথা গুনলেই বাকি 
বলবেন? 
অনেক লহ কত্যে পারি) কিন্তু--্" 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি একথা কেমন কনে টের 
পাবেন? 

রাজা। 
থাকবে? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, ত। নাথাকতে পারে। তবে 
কি না, এট! একবার চুকে গেলে আর ততো 
ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাত| হতে শোকের 
হি হয়েছে, তিনি আবার সেই শোককে অল্প 
জীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরন্থায়ী 
নয়। 

রাঁঞ্জ1া। (চিন্তা করিয়া) আমার 
শ্রেয়ঃ।--না,২-তাতেই বাকি হবে? কেবল 
আত্মহত্যার পাপ গ্রছণ করা। বিশেষতঃ আপন 
রাজ্যের ও পরিষারের সমূছ বিপদ ঘেনে মরাও 
কাপুরুবতা। না, না,-কৃষ্ণ) থাকতে এ বিবাদ? 
যে মেটে, এমন ত কোন মতে বোধ হয় না। আর 
এ বিবাদভগ্রন না হলেও সর্বনাশ । উ:-_না,+না, 
( গাজ্োখান ) তা বলে কি আমি এ বর্শে 
সম্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কর্ণ চণ্ডালেও 
কতেয পারে না! আর চগ্ডাল ত মন্থুঘ্া, এমন 
কর্ধ পণ্ত-পক্ষীরাও কত্যে বিমুখ হয়। দেখ, যে 

সত্যদান। এ কথা কি গোপন 

মৃত্যুই 

সকল জন্বর মাংলাশী, তারাও আবার আপন 
শাবকগণকে প্রাণপণ যত্্ে প্রতিপালন করে। 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, এ ছর্ক-বিতর্কের 
বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর ? 

বলে। জামি এতে আর কিবলবো? 
রাজ]। বলেম্ত্র, আমি কি, তাই, ইচ্ছা করে 

আমার দেছপুত্তলিক! কষ্ণার গ্রাণনাশ কতে] সন্ত 
হতে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হুর, অপত্য- 
স্নেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। 
তাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে কেমন 
করে উঠে, তার আর কি বলবো 1 উঃ--( বক্ষঃ- 
হলে হস্ত প্রদান) হে ব্ধাতঃ--আমার অনৃষ্টে কি 
এই লিখেছিল? আহা! এমন সরঙ1 বালা |-- 
আমার প্রাণপ্রতিম! নিরপরাধে--আহ! | ও মা 
কষা আঃ1--.ূর্াগ্রাপ্তি ) 

মনত্রী। কি সর্বনাশ | কি সর্ধনাশ | 
খলে। হায়। এ কি হলো1--কে হবে? 

এখানে কে ছেয়ে? 

আমাদের পুরুষকুলে জন্স, হ্তরাং 

(ভৃত্যের প্রবেশ ) 
ভূত্য। কি সর্বনাশ! একি 1--মহারাজ 1-- 

একি? ৃ ৃ 
মন্ত্রী। বীরবর। এ দেখছি বিষম বিপদ 

উপস্থিত। তাআন্ুন, আমরা ছারাকে এখান 
থেকে নিয়ে যাই। রামগ্রসাঁদ। তুই শী গিয়ে 
রাজবৈত্তকে ডেকে আন্গে যা। 

ভূত্য। যেআল্ঞ। 0. 
৭ | প্রস্থান। 

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন। 

[ রাাকে গইয়! উওয়ের প্রপ্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
উদয়পুর--একলিজের মন্দির-সঘুখ। 

(ভূতোর প্রবেশ ) 

ভৃত্য। (স্বগত ) উঃ, কি অন্ধকার! আকাশে 
একটিও তার! দেখা যায় না। (চতুর্দিক অবলোকন : 
করিয়া) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত, 
কত গ্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা 
আছে? মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন 
এলেন, তা! ত কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। 
(লচকিত) ও বাব1| ওকি ও? তবে তাল] 
--একট! পেঁচা | আমার প্রাণটা একবারে উড়ে 
গেছলো] শুনেছি পেঁচাগুলো ভূতুড়ে পাখী। 
তা হতে পারে। ও মধুর শ্বর ভূতের কাদে বই 
আর কার কানে ভাল লাগবে? দুর! দুর! 
(পরিক্রমপ) কি জাশ্চ্য)! আজ কদিন হলো, 
মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, আছার-নিস্রা, 
রাজকর্দ। সকলই একেবারে পরিত্যাগ করেছেন, 
আর সর্বদাই 'ছে বিধাতঃ, আমার কপালে কি 
এই ছিল! হা! বংসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, 
তাকেই কি আবার গ্রছদোষে তোমার তক্ষক হতে 
হলে! কেবল এই সকল কথাই ওর মুখে শুনতে 
পাই। (নেপথে) পদশবা--সচকিত) ও আবার 
কি? লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা| একি 
সর্বনাশ! একিনন্দী? নাভৃঙ্গী, না বীরত্ব? 
বুঝি বীরতদ্রই হবে। তা না হলে এমন দীর্ঘ 
আকার আর কার আছে? উঃ! ও বাবা! “- 
এ দিকেই যে জাসচে। | 
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পশ্তর কাজ কত্যে পারে? না, 
(কর্খ নয়। 

ৃ চা 

2 2 এন লিপি 

(রক্ষকের প্রবেশ ) 

কে ও? ও রঘুধরসিংছ? আঃ) কাডলেম, রর 
আমি, ভাই, তোমাকে বীরভদ্র তেবে গলাতে 
উ্তত হয়েছিলাম। তা নিও শ্রীয় যীরত্ত 
বট! 

রক্ষ। চুপ করছে, এত চেচিয়ে কথা কও 
না। 

ভৃত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে? 
রক্ষ। মহারাৰ্ যোধ হয়, অত্যান্ত সঙ্চটে 

পড়েছেন। বাচেন কি না, সন্দেহ 
ভূত্য। বলকি? রঘুবরসিংহ 1 
রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূচ্ছা 

॥ যাচ্যেন। ভগবান্, শ়ৃদান আর তার প্রধান গ্রধান 
, চেলারা অনেক ওধধপত্ত্র দিচ্যেন, কিন্ত কিছুতেই 

কিছু হয়ে উঠচে না। আছা, মহারাজের ছুঃখ 
দেখলে বুক ফেটে যায়| আর রাজকুমার বলেজও 
দেখছি অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে 
ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি 
নাই। ছুই জনে যেন এক গ্রাণ। 

তৃত্য। তার আর সন্দেহ কি! 
রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সর্বদাই মহারাঞ্জের 

কাছে থাক, ত1 মহারাজ্জের এমন হবার কারণটা! 
কিছু বুঝতে পার? 

ভৃত্য। কৈ, না| ফেন? ভুমিও ত, ভাই, 
রাজকুমারের ওখানে থাক। তা তুমি কি কিছু 
জান না? | 

রক্ষ। কে জানে, তাই, কিছুই ত বুষতে পারি 
না। তবে অন্গষালে বোধ হয়, রাজকুমারী কার 
বিবাহ-বিষয়ই এ বিপদের যুলকারপণ। দেখ, এ 
কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের 
মুখে সর্বদা তারই নাম শুনতে পাই। 

তৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের 
মৃখে তাই শুনি। 

(বলেন্রসিংছের প্রবেশ ) 
* বলে। (শ্বগত) কি সর্বনাশ) এ কি 
আমার কর্ম? হৃম্ধী হুকুমার কুমুমকে দলন করে. 
ফেলে বটে 1--তা সে পণ্ড বৈ তনয়। রূপলাবপা- 
গধ-বিষয়ে তার চ্ষুঃ অন্ধ। কিন্ত রা কি কখন 

এ তামার 
আমার এখনি এ এ তে প্রস্থান 

করাই কর্তব্য। (প্রকাশে) রতুষরপিংহছ? 
রক্ষ। কি আজা, বীরপতি। | 

বঙ্গে) মা এ 

অনেই ছাই. : 
ভূত্য। ছা চল। 

িদ শা! 
( মীর গ্রধেশ) 

মনত্রী। (হস্ত ধায়) রাজকুমার, রক্ষা করুম, 
আর কি বলবো? আপনি এত বিরক্ত হলে 
সর্বনাশ হয়! আনুন, মহারাজ আপনাকে আবার 
ডাকছেন। | 

বলে। (হৃস্ত ছাড়াইয়।) তুমি বলকি, মন্ত্র? 
আমি কি চগাল? না পাষণ্ড? একি আমার কর্দ? 
এ কলক্কমাগরে মহারাজ আমাকে কেন অগ্প কত্যে 

চাঁন? আয? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, 
বলছেখি? কৃষ্ণা আমার প্রাণপুততলিক। আঙি 
কেমন করে নিরপরাঁধে তার প্রাণ বিন করি 1 
প্রহ্থিক দুখের জন্তে লোক পরকাল ন& করে) কেন 
না, পরকালে যে কি ঘটবে, তার নিশ্চয় নাই। 
কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্দের প্রতিফল 1ক 
ইছকালেও তোগ কত্যে হয় না1-মন্ি, তুমি এ 
প্বপাম্পদ কর্ণ কত্যে আমাকে আর ০৪ 

করো না 
মন্ত্রী। (হত্ত ধরিয়।) রাজকুমার, আপনি 

মন্দিরের তিতরে আন্মন। এ সব কথার যোগয স্থল 
এ নয়। 17517 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

(চারি জন সঙ্ন্যাসীর প্রবেশ ) 

সকলে। (মন্দিরের সম্মুথে প্রণাম করিয়া) 
বোম তোলানাথ। (সকলের উপবেশন এবং 
শিবত্তব গীতান্তে) বোম্ মহাদেব! 

প্রথম। গৌঁসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, 
অগ্ত রাঝে মহারাজের কোন বিপদ্ হবে, এর কারণ 
কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে 
পারলেন | 

দ্বিতীয় । বাপু, তোমর! আমার চেল! | অতএব 
তোষাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখ 
অতি অকর্তব্য। অন্য লায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, 
যেন দেষদেবের চক্ষে জলধার1 পড়ছে! কিঞিৎ পরে 
রাজতবনের প্রতি দুটি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, 

ধেন সে স্থল হতে একটা রজততোতঃ নির্গত 



টি 

৪8৬ 

হচ্যে। তৎপরে আকাশের গ্রৃতি ষ্টিপাত করে. 

দখলের, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্মীদেধী দগ্ধ হুচ্যেন, 
আর সফল দেবগণ ভাছাকার কচ্যেন। এ সকলের 

পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আয় মেখগর্জন 
আরগ্ত হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে 

ষেন কোন বিশেষ বিপদ ট্রি হবে, তার সন্দেহ 
নাই। 

গ্রথম। তা! আপনি কেন মহ্ারাজকে এ বধয় 
জ্ঞাত করান ন1? 

দ্বিতীয় । বাপু, বিধাতার যা নির্বন্ধ, তা অবস্থাই 
ঘটবে) অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে 
কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হছবে। আর কোন উপকার 
নাই। 

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি 
বিপদ ঘটতে পারে? 

ছিতীয়। তা কেবল তগবান্ একপিদই জানেন। 
আমার অনুমান ছয়) যার নিমিতে এই যুদ্ধ উপস্থিত, 
তায় প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে। যা হউক, 
সে কথায় আর প্রয়োজন নাই! এক্ষণে চল, আমরা 
এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেনূপ মেঘাবৃত 
হয়েছে, বোধ হয়, অতি ত্বরায় একট! ভয়ানক ঝড় 
বৃষ্টি হবে। 

লকলে। বোম্কেদার | হয়-হর-চুর ! বোম্- 
বোম্-বোম্! 

| পকলের প্রস্থান । 

( বলেন্ত্র ও মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ ) 

মন্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত)পালনহেতু রঘু- 
পতি রাঙতোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে গিয়ে” 
ছিলেন। জোঠ ভাতা পিতৃষ্লা। তা মহারাজের 
অজ্ঞ অবহেল1 করা] আপপার কোন মতেই উচিত 
হয় না। 

বলে। আর ও সব কথার আবশ্তক কি? 
আমি যখন মহারাছ্ের প1 ছুয়ে প্রতিজ্ঞ! করেছি, 
তখনকি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ 
আছে? 

মন্ী। জান্তা, না, তা কেমন করে থাকবে? 
বলে। দ্রেখ, মন্ত্র, তুমি মহাঁরা্কে সাবধানে 

রাজপুরে আন। হায়! হায়! আমার অবৃষ্টে 
এমন কেন ঘটলে! ? অবপ্ত আমার পূর্বসন্মে কোল 
পাপ ছিল) তানা হলে--( নেপথ্যে) বীরবর, 
আপনার ধোড়। প্রস্তত। 

কল পর্থালী 

বলে। শা শি চদলেদ দয 
ৃ [পরশ্থাৰ। ৃ 

ম্ী। (গত), রাত্দার বে এ ছুরূহ করে 
সম্মত হষেন, এমন ত কোন সস্তাবনাই ছিল লা। 
যাহ হউক, এখন বহ্ কষ্টে সম্মত হলেন। আছা ! 

রাজকুমারী ক্ৃফার মৃত্যু তিন্ন আঁ কোন উপায় 
নাই। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, রি তোমার 
সামান্ত বিড়ঘনা। 

(রাজার প্রবেশ ) 

রাজা। সতাদাস, বলেন কি গেছে? ছায়, 
হায়! হে বিধাতঃ| আমার অদৃষ্টে কি তুমি 
এই লিখেছিলে? বাছা, আমি কি আর তোমার 
সেচন্ত্রানন দেখতে পাব না? ছায়! হায়; ছিঃ, 
আমি কি পাষণ্ড! নরাধম -- 

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন, রাঞ্পুরে চ্জুন। 
রাজা । সত্াদাস, আমি ও মশানে আর 

কেমন করে প্রবেশ করবে! ? 
মন্ত্রী। ধর্মাবতার---- 
রাজা। সত্যদাল, তুমি আমাফে কেন আর 

ধর্দাবতার বল? আমি চগাল অপে্দ/ও অধম। 
আমি হ্বয়ং কলি-অবতার। 

মনতজ্রী। মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছ। 
বৈতনয়। 

(ঝড় ও আকাশে মেঘগঞ্জন ) 

রাজ1। (আকাশের প্রতি কিঞ্িৎ দৃষ্টিপাত 
করিয়া!) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গঠিত কর, 
দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন) আর চ্জ, 
নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় শাভরণ পরিত্যাগ করে, 
চামুণগ্ডারূপে গর্জন কচ্যেন। উঃ! কি ভয়ানক 
ব্যাপার! কি কালম্বরূপ অন্ধকার! ছে তমঃ, 
সুমি কি আমাকে গ্রাস কত্যে উদ্ভত হয়েছে৷? 
উঃ! মেঘবাছন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ এ দীপ্তিমান্ 

কশাঘাত করে যেন ধিগুণ ক্রোধাম্বিত কচ্যেন। 
বজের কি তয়ধর শব! একি প্রলয়কাল! তা 
আমার মস্তকে কেন ব্গ্রাঘধাত হউক না? (উর্ধে 
অবলোকন করিয়!) হে কাল, আমাকে গ্রাম কর। 
ছে বজ্র! এপাপাত্মাকে বিন কর। হে নিশাদেবি! 
এ পাবণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ? বিনাশ 
কর।--টক, এখনও বজ্রাধাত হলে! না ?1--কৈ; 
বিলম্ব কেন? (হতজ্ঞানে আপন মন্তকে হুত্ত দির) 

পি 
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বন খে বে কত বিছা ই হে, আর ক 
শন রাজা দরিজ হত্যেস, ভার মাঘ! নাই। ছা 
লোক যে কত বে বেখে তা কি সস 

হ্যা 

শে 
, বর ভয়ে পলায়ন কল্যেদ জা! কি? (বিকটছান্ত)  অস্ী। (শ্গত) এ কি বিপদ উপস্থিদ্ক। মহারাজ বে কষিপত্রীয় হলেন। (প্রকাশে) মহারাজ, 

আপনি ও ক করেন রান, এক্ষণে রাগপুরে 
যাই। 

রাঁজা। 

আ্যা! কিহছবে? তবে কি হবে? আমার কি 
হবে? (য়োগন) 

ম্ত্রী। (শ্বগত) এ কি লর্বনাশ! এখন কি 
:. করি? এঁকে লয়ে বাবার উপার কি? 

রাজ।। একি? ওমা হ্বঞ1! ফেন, ম।1-- 
এস, এ, একবার তোমার মস্তক চূত্বন করি। 
তোমার কি হয়েছে, দ11্আাহা! আমি যে 
তোমার ছুঃখী পিতা, মা! যাকে তুমি এত 
তাল বামতে 1--( রোদন ) ও কি ভাই বলেন? ও 
কি 1--ও কি? কিক্র!স্*কিকর? এমন ক্স. 

ম্্রী। (শ্বগত) এ কি? এ কি? এ কি 
সর্বনাশ! কি হবে? এখানে যে কেউ নাই! 
(উচৈঃশ্বরে ) কে আছিস রে? 

(ভৃত্য ও রক্ষকের গ্রবেশ) 

ভৃত্য। এ কি1--কি সর্বানাশ। 
মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে শী রাজপুরে 

লয়ে চল। 
[ রাজাকে লইয়! প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভান্ক 

উদয়পুর-্-কফকুমারীর মন্দির | 

(অহল্যাদেবী এবং তপশ্থিনীর প্রবেশ ) 

অহ (চতু্দিক অবলোকন করিয়া) ভগবতী, 
টক, জামার কষা ত এখানে নাই? 

. তপ। বোধ করি, রাজনা্দনী এখমও সর্দীত- 
শালা থেকে আসেন নাই। তা আপনি « এত উতলা 
হলেন ফেল? 

অহ। (নিরুভরে রোদ) 
তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি! ও কি 

মহিখি? স্বপ্রও কি কখন সত্য হয়? তা ছলে এ 
0 হপ 

(না শুনিয়া) পরষেখর কি কঙ্যে? 
মৃত্যু হবে না? ফেন হযে না? ফেন1-ফেন? (রোধ ). 

চলুন, আমরা এখন যাই। 

অহ.  ্গবন্তি, ধামার শ্রাণটা ফেব্রু. 

কচ) আপনি আমায় স্বফাকে ভাকুন।. আছি: 
একবার ভার টাবযনখানি তাল কছে দেখি ও 

তপ। মহিধি, আপনি এত উত্ধলা হবেন না 
মা! আপনি এমন কি তত স্বপ্ বেখেছেন হলুন 
দেখি শুনি || টি রে 

অহ। তগবতি, সে স্বপ্নেন কথা মনে 
হলে আমার পর্ধাঙ্গ শিছরে উঠে। (রোদন) 

তপ। কেন,বৃত্তান্তঃাই কি? 
অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি 

সুয়ারের কাছে দাড়য়ে আছি, এমন সময়ে এক জন 
ভীমরূপী বীরপুরুষ একখান1 অসি হস্তে বরে এই 
মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্য-- 

তপ। কিজআশ্চর্য্য! তার পর? 
অহ। আমার কৃষ্ণ যেন এ পালক্কের উপর 

একলা শুয়ে আছে। আর এ বীরপুক্লুষ কল্যে কি, 
যেন  পালঙ্কের নিকটে এসে তাকে খড়া।ঘাত 
কতে উদ্ধত হলো, আমি ভয়ে অমনি চীৎকার 
করে উঠলেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। তগবতি, 
আমার কপালে কি হবে?) বলতে পারি না। 
(রোদন) 

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিধি, যে 
স্বপ্রে মন্দ দেখছো ভাল হয়, আর ভাল দেখলে মন 

ছয়? 

অহ। সে যা হৌক, ভগবতি, আঁমি আজ 
রাঝে আমার ক্ৃঞ্ধাকে কখনই এ মঙ্গিরে গুতে 
দেবে! না। ৃ 

তপ। (সহান্ত বদনে) কেন মহিষ, তাতে 
দোষ কি? (নেপথ্যে বস্ত্ধ্বলি ) ও শুন্ুন। আহি .. 
বলেছিলাম কি না, বে রাজননিনী সঙ্গীতশালায 
আছেন। ত1! চনুন। আমরা মেইখানেই যাই। 
মছিষি, আপনি কৃফ্কার সন্পুখে কোন মতেই এত 
উতলা হবেন না| মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থান 
দেখলে অতান্ত বিষ হবে। তা তাকে আয় কেন 
বৃখা মনঃগীড়া দেবেন 1 আর বিবেচন! করে দেখুন 
না কেন, স্বপ্ন নিজ্াদেবীর ই্জাল বৈ « তনয়। 

এপস ৮৯ উপ 

নত তিক লজ 5 তল 
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| € খড়া-হত্তে বলেজসিংছের প্রবেশ) 

বলে। '(শ্বগত) আমি যে কত শত বার 
এই মনিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু 
আজ প্রযেশ কতে যেন আমার পা আর. 
চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন লি কেটে 
গৃহস্থের ঘয়ে ঢোক! কি বীর পুরুষের ধর্থ? ছায়! 
মহারাজ কেন আমাকে এই বিষম ঝান্ঝটে ফেললল? 
এ নিদারুণ বন্দ কি অন্ত কারো বারা হতে পারতো! 
না? ইচ্ছা! করে, যে ক্ৃষ্ঠাকে না মেরে আপনিই 
ধরি! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল 
দর্শবে না? (শয্যার নিকটবর্তী হইয়া) কৈ? 
কক ত এখানে নাই। বোধ হয় এখনও শুতে 
আসে নাই। তা এখনকিকরি? (পরিভ্রমণ) 
(নেপথো গীত )(স্বগত ) আছা! হে বিধাতঃ। 
আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জন্কে নীরব 
কত্যে এলেম? এ পাপের কি প্রায়শ্চিতভ আছে? 
এই যে কৃ্কা এ দিকে আসছেন! হাক, হায়। 
হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজবংশের প্রতি 
এত প্রতিকূল হলে] এমন নিধি দিয়ে কি জাবার 
তাকে অপহরণ করবে! হায়,ছায়! বসে, তুষি 
ফেদ এ ন্চুর ব্যাগের গ্রাসে পড়তে আসচো ! 
(অন্তরালে অবসশ্থিতি ) 

(ক্ৃষ্কার সহিত তপন্থিনীর পুনঃ প্রবেশ ) 

তপ। বাছা, এত রাজি পর্যন্ত কি গান. 
বান্েতে মত থাকতে হয়? যাও, রাজমছিষী থে 
শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শন করগে, 
আর বিলম্ব করে। ন1। 

কৃষ॥। তাল, ভগবতি, মাকে আজ এত 
উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি? উনি আমাকে 
আজ রাত্রে এ মন্দিরে গুতে মানা করেছিলেন 
ফেন? 

তপ। রাজনন্দিনি! একে ত মায়ের প্রাণ, 
তাতে আবার তুমি তার একটিমাআ মেয়ে! আর 
এখন এ বিধাছ্ের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে 
উঠেছে--- 

কষ)।। ( সহমত বনে) তবে মা কি ভাবেন, 
যে আমাকে ফেউ এ মানার থেকে চুরি কয়ে নে 
যাবে? 

প। বৎসে, তাও কি কখনও হয়! চন্জ- 
লোক থেকে অমৃত অপহ্য়ণ করা কি যায় তার 

সাধ্য। 

উঠতে 

বস্তই ভাল লাগচে না, 

সোষার পিত্ভান্ত শরণাগত। 

বাইকেলগ্থাকদী - 

ক্ককা। (গবাক্গ দি) , তগবতি দেখুন, 
কি অন্ধকার রাজি। দিশানাথের বিরহে বঙ্জনী 
দেবী যেন বেশস্ুষ! পরিত্যাগ রে দন মগ্ন 
হয়ে রয়েছেন। রা ূ 

তপ। (সহথান্ত ব্রন ) বাছা, মি আবার 

এ সব কথা ফোত.থেকে শিখলে! যাও, শয়দ 
করগে। আমিও; এখন কুটারে যাই। রাজি প্রায় 
ছই প্রহর হলো । 

কষা! যে আজ্ঞা |]: রি 

তপ। তবে আমি এখন আলিগে। 

| প্রস্থান। 

কৃষ্ণ । (শ্বগত ) রাঁছ| যানসিংহ একক) বুদ্ধ 
ছেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, তিনি নাড়ি, সবার 
অনেক গৈস্ সামন্ত লগে জয়পুরের রাজার্কে আক্রমণ 
করবার উদ্যোগে আছেন )--ত1 দেখি, বিধাতা 
আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিশ্বাল ) 
দৃতদ্রার জন্ভ অঙ্ভুন যেমন যদুকুলের লঙগে ঘোরতর 
যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলে! । 
(গবাক্ষ খুলিয়া) ইঃ! কি তয়ানক বিদ্যুৎ! 
যেন প্রলরকালের বিশ্ফুলি্ন পাপাত্মার অন্বেষণে 
পৃথিবী পর্য)টন কচো। আর বেঘের গর্জন শুনলে 
মামা বীর পুরুবেরও হৎকম্প হুয়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর 
ঝড়ই হছচ্যে! আঙ্গ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত? 
এ মন্দির পর্বতের স্তায় অটল, প্রবল ঝড় বইলেও 
এতে কোন ভন্ব নাই। কিন্তু যারা কু'ড়ের মত 
ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি, তাদের আজ 
কত কই হুচ্যে। আছ! পরমেশ্বর, তাদের রক্ষা 
করুন | হে বিধাতঃ, সেই মহত্ব, সেই বুদ্ধি। লেই 
আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব উচ্চ ন্বর্ণ'অষ্টালিকাঃ 
ইন্্রতুল্য এর্বর্য) ভোগ কচ্যে, আর কেউ বা আশ্রনর- 
বিহীন হয়ে বৃক্ষ-মূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত'করে। 
কিন্তু তাও বলি, অট্রালিকায় বাস করলেই যে 
লোকে সুখী হয়, এমন নয়) আমার ত কিছুরই 
অভাব নাই, তবে কেন আমি মুখী হই না? 
মনের হুখই সুখ! (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল, আমার 
মনটা আজ এত চঞ্চল হলে! কৈন, পৃথিবীর কোন 

আমার মন যেন 
পিগ্রবন্ধ পক্গীর ভ্ায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি 
দেখি, বদি একটু শয়ন করে দুস্থ হতে পারি। 
তাই বাই। হে যাদব, এ অধীনীর প্রতি দয় 
করে এর হনের চঞ্চলতা দূর কর। গ্রভু,এদাসী 

(শরম) 



্ নিবে এতে ). 

ধলে। (গত), হা হার আমি 
এমম কর্ণ কত্যে এলে, যে পাছে একেবারে 
রসাতলে প্রবেশ : করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে 
পাদক্ষেপণ কত্যেও আ্াশক্কা হটে)। আমার 
এমনি 
আমাকে গ্রাম কত্যে আসছেন। তা হলেও 
এক প্রকার তাল হয়। -রঞ্গমীদেবি, তুমিই 
আমার সাক্ষী। আমি এ ' কর্ণ আপন 
ইচ্ছায় কচি মা। 
হায়! আমি এ রাজকুপমৃপাল থেক্ষে এ 
প্রচু্ন কনক-পন্মটি যথার্থই কি ছিন্ন-তিয় কফত্যে 
এলেম 1 এমন মুবর্পমন্দিয়ে সি দিয়ে এর 
জীবনন্ূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষ! কি 
আর পাপ আছে? (চিন্তাকরিয়া) তা কি 
করি? জো্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহ্লো করাও 
মহাপাপ। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার দেখছি, মারীচ 
রাক্ষসের দশ! ঘটলো) কোন দিকেই পরিদ্রোপ 
নাই। ত! জন্মের ফতম বাছায় চত্জরংদনখানি 
একবার দেখে নি। (মুখ দেখিয়া) ছে 
বিধাতঃ! আধি কি রাহ ছয়ে এমন পুর্ণশলীকে 
গ্রাস কতো এলেম? আমি কি প্রঙলয়ের 
কালরূপে একে চিরকালের নিবিতে জলযগ্র 
কত্যে এলেম 1 (নয়নমার্জন) আহা] মা! 
আমি স্ট্ির চণ্ডাল| নিরপরাঁধে তোমার প্রাণ 
নই কত্যে এসেছি । আহা! বাছা এখন নিকু- 
ঘ্বেগচিত্তে নিদ্্াদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্যেন। 
অর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্প্র দ্বারা পরম 
নৃধামুভষ ফচে)ন) কিস্তু নিকটে যে পিতৃহ্যন্বরূপ 
কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন 
ন|। হায়! হায়! যাকে আমি এ প্রাণতুলা 
তাল বাপি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজ'বী জনের কঠিন 
স্বায়ে অপা্ ম্নেহরল প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি 
"আমার ন্ট কত্যে হলো? বলেক্ের অস্ত্রের কি 
শেষে এই কীর্তি হলো? ধিক! ধিক! (চিন্তা 
করিয়। ) তবে আর কেন 1--ও:1 এ গ্নেছ-নিগড় 
ভগ্ন করা কি মনুত্যের কর? জৌপদীর বনের 
স্তায় একে যতই খোল, ততই বাড়ে। হে পৃথিবি, 
ভূমি সাক্ষী? হে রজনী দেবি, তুমি সাঞ্চী ! (মারিতে 
হস্ত উভোলন।) 

কা! | (লহলা গাল্োথান করিরা) আয.» 
ত্যাস্কাকা! একি? একি? 

বোধ হচে/ যেন প্ধে পদে মেঙ্গিনী 

(নিকটবর্ভা হইয়া) হার! 

বে | (ব্য 87 
ক₹ফা। জ্যাক! রা 

যে এমন লময়ে এখানে এলেছেন 1... 7 
ঘলে। না, শ্দন কিছু নর. কেবল 

তোমাকে একবার দেখতে: এসেছি। ভা ই এ 
তা বসে! আমাকে য়. দেও আহি. 

ককা। কাকা! আপনি একজন হা বীর রঃ 
পক) তা আপমার কি এ বাসীর লগে এড 
কর] উচিত ? রা 

বলে। (বদনাবৃতত করিগ নিযে রোদন 2. 
কফা। (অলি অবলোকন করিয়া শ্বগত) এ 

কা? ৰ 
কাকা! আমি আপনার পায়ে ধচি। আপনি 
আমাকে সফল বৃত্তান্ত খুলে বদুন।. | 

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম শিরিকে 
আর কাক! বলো! না! আহি ত তোমায় কাকা নঈ, 
অমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে টি 
ছিলাম। (রোদন) ) 

স্ব্কা। সেকি,কাকা? রঃ 
বলে। হা আমার কুললঙ্গী হে : পৃথিবি, 

ভূষি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর। 
(যোজন) 

| (হস্ত ধারণ) কেন, কাক, আপনি 
এত রর ও কেন? 

বলে। কৃঙ্া, আমি তোমার প্রাণ ন্ট কত্যে 
এসেছিলাম। 

কৃষা। কেন, ঝাঁকা, আপনার কাছে আহি 
কি অপরাধ করেছি? 

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্া। 
তুমি কি অপয়াধ কাকে বলে, ত| জান? (রোঙন) 
ম়দেশের রাজ] মালসিংছ আর অয়পুরের রাজা 
জগৎসিংহ, উভয়েই এই প্রদ্িজ্ঞ। করেছেনঃ যে, 

হয় তোমাকে বিবাহ করবেন, নয় উপয়পুরীকে 
তন্মরাশি কর্যে এ রাজ্য লণ্ডতগ করধেন। 
আমাদের যে এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ 
জান! এই জন্টেই---- 

কষ! । কাকা, আমার পিতারও ্ি এই ইচ্ছা, 

_বলে। মা, আমি আর কি বলব? ভর 
অনুমাত তির আমি কি এমন চণ্ডালের কর্থ কত্যে 
্রবৃস্ত হই? 

কষ।।| বটে? তা এর নিনিতে জাপনি 

(অপি বক্ষহ্থলে গোপন ও প্রফাণে) 
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এত কাতর ছচোন কেন? আপনি পিস্তাফে 
এখানে একবার ডেকে আমন গে, আমি তীর 
পাদপন্নে জনের মতন বিদায় হই। কাঁকা, আবি 
রাজপুতী! রাজকুলপতি তীমলিংছের মেয়ে। 
পানি বীরকেশরাঁ। আপনার ভাইবি। আমি 
কি মৃত্যুকে তয় করি? (জাকাশে কোমল বাস) 
& গুদুন! কাকা, একবার এ ছুয়ারের দিকে 
চেয়ে দেখুন। আঁহ1!| কি অপরূপ রূপলাবপ্য! 
উনিই পদ্লিনী সতী । উনি আমাকে এর আগে 
আয় একবার দেখ] দিয়েছিলেন। জননি, তোমার 
দাসী এলো! বলে । দেখ, কাকা, এ মন্দির লছ্স] 

 নন্দন-কাননের দৌরতে পরিপূর্ণ হলো। আছা! 
আমার কি সৌভাগ্য! 

(নেপথ্য পদশব্দ ) 

বলে। একি? একি? 

(রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্ীয় গ্রযেশ ) 

বাজা। (ক্ষিপগুগ্রার় ইতত্ততঃ অবলোকন ) 
মন্ত্রী। (₹ৃষ্ণাকে দেখিয়। স্বগত ) এই যে, তযে 

এখনও হয় নাই। আঃ! রক্ষা হউক! (অগ্রসর 
হইয়া! বলেম্ত্রের গ্রতি জনাত্তিকে ) রাজকুমার, আর 
দেখেন কি? সর্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ হঠাৎ 
উদ্মাদগ্রায় হয়েছেন। 

বলে। সেকি? সর্বনাশ (রাজার নিয়াসনে 
উপবেশন) হায়, হায়! কি হলো! তা মন্ত্র 
তুমি ওকে এখানে আনলে কেন? 

মনত্রী। কিকরি? উনি আপনিই এই দিকে 
এলেম। লুতরাং, আমাকে গর সঙ্গে আাসতে 
হলো) কি আানি। যদি অন্ত কোধাও যান। আর 
একটা তাঁবলেম যে, মহারাজের যখন এ অবস্থা 
হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকর্শে গ্রয়োজন 

কি? তাই আপনাকে নিখ্দন কত্যে এলেম। এর 
পর আমার অনৃষ্ঠে যা হবার হবে ।-_হায়, হায়, 
রাঁজকুমার-.. 

রাজা। বলের! ছি তাই! এমন কর্ও 
করে। (গাত্রোথান করিতে করিতে) কর কি, 
কর কি? না,-_না, না, না,-মানসিংহ, যানসিংছ | 
মানসিংহ! ছা! তাকে তো এখনই মষ্ঈ করবে!। 
আমি এই চল্যেষ। (কিঞিৎ গমদ) এই থে 
জামার কৃষ্ণা! কফেন।মা? কেন? মা,একধার 
বীণাধ্যনি কর।-মা, একটি গান কর।-_আহ্থা- 
হাস, এ), হা আমার কুললদ্দী| ভুমি কোথা 
০ পরাগ এ পতনের 

নাই।” 

 শাইকলে গ্রস্থাবলী 

কষা । (লা আবছা শোক জা বকা) 
কাঁকা, পিতা এমন কচোন কেন? পিতঃ, 
আপনি এই সামান্ত বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন 
কেন? আব মাত্রেই শমনের অধীন, তা! এতে 
ছুঃখ কলে) আয কি ছবে? জীবন কখনই চিরস্থামী 
নয়। যে আজ মা মনে, সে কাল মরবে) 

কুলমান রক্ষার জন্ে প্রাণদান অপেক্ষা আর 
কি পুণ্যকর্থ আছে? (আকাশে কোমল বাস্ত) 
এ শুগুন! রাঁজমতী পদ্মিণী আমাকে ডাকছেন। 
উনি এর আগে আমাকে হ্বপ্ধে দেখা দিবে, হলে” 
ছিলেন যে, পকুলমান রক্ষার জঙ্ে যে যুবতী ' পন 
প্রাণ স্বান করে, হুরলোকে ভার আদ... সীমা 

পিতঃ, আপনি এ দাসীকে 93 মত 
বিদায় দেন। এই অন্তকালে যেমায়ের পা হুখানি 
দ্বেখতে পেলেম না, এই একটা বড় স্কুঃখ মনে রৈল| 
(রোদন) , 

বলে। ছি,মা, ছি! তুমি ও সকল কথা জার 
মুখে এনো না। তোমার শর অন্তকাল উপস্থিত 
হুউক। 

কৃষ্)। কাকা! এমন জীব নাই যে, বিধাত। 
তার অনৃষ্টে মরণ লিখেন নাই। কিন্তু সকলের 
ভাগ্য মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে 
লোকে ফেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু আবার কোন 
ফোন তরুর কা্ে দেব-্প্রতিম! নির্মাণ হয়। 
কুলমান-ক্ষার্থে কিবা পরের উপকায়ের জন্ভে যে 
মরে, সে চিরপ্মরণীয় হয়| | 

বলে। তুমি, মা, আর ও সং কথা কইও না 
তুমি আমাদের জীবনসর্বন্ব! তোমার ভিটা কি 
এ রাজপদ প্রিয়তর ? 

কষা!। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও 
আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি 
প্রাণতুল্য ভালবাসেন, তা আপনি এখন আমার 
সকল অপরাধ মার্জন! করে আমাকে বিদায় দেন। 
পিতঃ, আপনি নরপতি) বিধাতা আপনাকে 
কত শত সহ্ত্র প্রানীর প্রতিপালন কত্যে এই 
রাঁজপদে নিধুক্ত করেছেন) ত! আপনার, তাদের 
দৃখ-ৃঃখ বিস্বৃত হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। 
আপনি এ দাশীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। 
আগপনি নীরব হলেন কেন? আহি কি অপরাধ 
করেছি যে, আপনি আর আমার সঙ্গে কথ! কবেন 
ন1? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে 
এইবার শেষ আনীর্ববাদ করুন, যেন এ তব-যন্ত্রণ। হতে 
খর পশলা রাশ পু এটিই পারার এপস এবি ১ 4 পাও এর ০০ 



ও রাঙগা। না মানলিং 

ঘ আমাকে কদ্ধ করে? 
। স্ব্কা। (উঠিয়া ) কেম, পিতঃ, আমি আপনার অহ। । ্) তু 

ক কোথায়? ( অধলোকন করবা) একি. নিকট কি অপয়াঁধ করেছি? 
রাজা। কি 

ছলনা? দুর ছঃ, দুর হঃ1] . 

মহ্ী। কিসর্বনীশ |” | 

কষ্ণা। হা বিধাতঃ | আমার অনৃষ্টে কি এই 
ছিল? এ সময়ে পিতাঁও কি বিযুখ হলেন? কাকা! 
আমি পিতার নিকট কি অপরাধ করেছি, ঘে উনি 

আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? (আকাশে কোমল 

বাণ্ধ) আঃ] আমি এই যাই ।--কাঁক1, আপনার 
চরণে ধরি। (চরণে পতন) আপনিই আমাকে 

ব্দায় দেন। ্ 

বলে। উঠ মা, উঠ] ছি, মা, ছি! (হস্তে 

ধরিয়া উত্তোলন) তুমি আমাদের জীবনসর্বন্থ! 
তোমাকে বিদায়. 

আকাশে কোমল বাস) 

কৃফ্কা। জননি! এই আমি এলেম। (সহ্স! 
খড়াধাত ও শয্যোপরি পতন !) 

সকলে। এ কি] এ কি সর্বনাশ! কি 

সর্বনাশ |. 
বলে। ছে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? 

ছে পরমেশ্বর, আমাদের কি করলে? বসে, তুমি 

কি আমাদের যথার্থই ত্যাগ করলে! হায়, 

হায়] (রোদন) 

(তপস্থনীর গ্রধেশ) 
তপ। একি? ( অবলোকন করিয়া) কি 

সর্বনাশ |! এ রাঁজকুললন্পী এ অবস্থায় কেন? 

হায়, হায় | এ রদুদীপ কে নির্বাণ কল্যে?- হায়, 

হায়! (রোদন) 
বলে। আর তগবতি, জামাদের কি হে? 

এদিকে এই, আবার ওদিকে মহারাজের দশ! 

দেখেছেন। আহা-ছা | দাদা, তোমার, অনৃষ্টে 
কিএই ছিল! ভগবতি-_ 

তপ। কেন,কেন? মহারাজের কি হয়েছে? 
উমি অমন কচোন ফেন? 

বলে। আর তগবতি, লফলই আমার 

অদৃষ্টে করে। মহারাজ হঠাৎ মহা! উদ্মাদ হয়ে 

উঠেছেন। | | 
তপ। ফেদ? কারণকফি? 

অপরাধ 1-আমার নিকটে: 

৪৫ | 

৪ 
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নব 
৪ ও রা পি ্ ্ নি ২. টি চি রি হি, 

টি প্র ॥ 
রঃ 

নি র্ হউক র্ মির শু ও টড 94 ৪ 

রঃ 
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টাল ০১5 নি সি পানা এ মা 5:71111 চা 

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ1.কৈ? আমার. 

আমার রুফা এমন হয়ে রয়েছে ফেনা এর্যা-এ 
যেরক্ত |--মহারাজ, এহন কেকরলে? 
তপ। মিবি, মহাযাজকে আপনি আরফেন 

 প্রিজ্ঞাসা কচ্যেন? গুতে ফি আর উনি আছেন? 

অহ। তবে বুঝি উনিই এই কর্মঘ করেছেন? 

ও মা] আমার কি সর্ধনাশ হলো? (কুকার | 

মুখাবলোকন করিয়া রোদন ) আছ! বাছা আমার 

ুব্ধলতার সায় পড়ে আছেন! ওম কষা, আমি 

তোর অভাগিনী ঘা এসে ডাকছি যে! ওমা,তুদি 
আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা? উঠ, 

মা, উঠ। ও মা, ও মা তুমি ক্ষি আহার উপর 

রাগ করেছে।? (রোদন) 

রুফ!। (মৃছন্বরে ) মা 1-এলেছে।? আমাকে 

পায়ের ধুলো দেও) যা।-পিভা আমার উপর 

অত্যন্ত রাগ করেছেন।--তুমি গুকে আমার লকল 

দোষ ক্ষমা কতো বলো। মা আমি তোদার 

নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে সকল 

ক্ষমা করে আমাকে এ অঙ্গের যতন বিদায় দেও। 

মা, তোমার এ ছুঃখিনী মেয়েকে এর পর একবার 

মনে করো। (মৃষ্থু-আকাঁশে কোমল বান্ত) 

অহ। ওমা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা! 

(রোদন) একি? আবার যে মা আমার চুপ 

করলেন? ওমা, কৃফা! ওমা! ওমা! ওমা! 

(মূর্ছা ) 
তপ। এ আবার কি হলো 1-_রাঁজমহিযী যে 

হঠাৎ অজ্ঞান হলেন | মহিবি, উঠুন, মহিষি, উঠুন, 

হার,ছায়! একেবারে কি সব ছারখার হলো? 

অহ। (চেতন পাইয়া) তগবতি, আমি কি 

্বপ্র-*_-যহারাজ, এ কর্ম কে করলে? ঠাকুয়পো। 

তুমিই বল না কেন1--ও কি? (উঠিয়া) তোমরা 

যে সফলেই চুপ করে বৈলে? 
য়াঞগা। আঃ] (অগ্রসর হইয়া) মহিধী বে! 

(হত্ত ধরিয়! ) দেখ, তুমি খামার কৃষ্ণাকে- 

দেখেছো? কৈ? | 
অহ। মহারাজ, তুষি ও ছাত দিয়ে আমাকে 

ছুয়ে। না। তোমার হাতে আমার ক্বফার রত 

লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ 
রি 

জন্মের মতন বিদায় ছলেম। | 



৪৬ 

মতী। তগবতি, আপনি একবার যান, মাহী 
কোথায় গেলেন। দেধুনগে। 

[ ততপস্থিনীর গ্রস্থাম। 

রাজা। মছিবি, কোঁথ! যাও] কোথা যাও? 

-গেলে। গেলে, গেলে, তুমিও গেলে। (রোধন ) 

ছাকফা| হাক! হারা] আমি যাই মা! 
আমি যাই। তাই বলেন, কফ 11 | আমার 
রৃ্জা| আমার কঝা। (রোদন) 
রী জা আমি চিরকাল এই বংশের 

অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে হলো? 

(রোদন) 
(ঘুরে রোদদধ্নি) 

(তপস্থিণীর গুণ। প্রবেশ) 

তপ। ছায়! হায়! কি হলো|-রাজকুমার। 
রাছমছ্যীও গর্গারোছণ কলোন। ছায়। হায়! 
জামি এমন সর্ষনাশ কোথাও দেখি নাই। একি 
বিধাতার লামান্ত বিড়ম্বন11 হায়, হায়, হা 

বলে। মরি আর কি? সকগই শেষ 

_ মাইকেল গ্রন্থাবলী 

হলো। (ধোন) হায়! ছয়! হায়! য়া 
কি আমাকে ভূলে আছেল1 দাদা, এ দেধুন। 
আমাদের রাকুললন্ী মহানিদ্রায় অবশ হয়ে 
আছেন| আর এ রাথ্যে গ্রয়োঙ্গন কি ছার, 

হায়! | 
রাজ|| বলেন, তাই, কৃষা। কৃ [বার 

রষ্ঝা। 
ধলে। আহাহ!] দাদা, তোমার জান শু 

ছয়েছে। ভূমি এর বিছু জামতে গাচো না। হায়! 
হায়] হায়] তাতাই, এতো তোমার মৌন্জাগ্য 
বলতে হযে] হায়। এমন সময় জান থাকা 

চেয়ে অন্ঞান ₹ওয়! ভাল! এ যাতনা রি মহ 
বরা যায়! (রোদন) 

মত্য। রাগকুমার, আর আক্ষেপ বরা বৃধা। 
মছারাগকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর 

আনুন, এব্যিয়ে য| কর্তঘ। দেখা যাকগে। এ 

দিকের তে] মফলই শেষ হলো! । ছায়। হায়! হে 
বিধাতঃ। তোমার কি অদ্ভুত লীলা। আনুন 
রাজকুমার, আ। বিবধে গ্রয়োপন কি। 

( যবনিকা-পতন) 

গ্রথ লমাধ 

লাস উর 



-পরিচ্- 
রচনা-কাল--১৮৫৮ খুষ্টাবের শেষ তাগে। ; 
প্রকাশ-কাল-৯ম সংস্করপ--১৫ই পৌষ, ১২৬৫ 

সাল--পৃঃ ৮৪ (১৮৫৯ খৃঃ, জানার ) 
২য় সংস্করণ-সময় জান! যায় না। 
ওয় ৮ ৮১২৭৬ সাল-পৃঃ ৮৪ 

( ১৮৬৯ খ্বঃ, নতেম্বর ) 

প্রথম সংন্বরণ পাইকপাড়ার রাছাদিগের বায়ে 
মৃদ্রিত হয়? 

অন্থবাদ_-মধুনুদন কৃত ইংরেজা অস্থযাদ ১৮৬৯ 
খুষ্ঠাষে প্রকাশিত হয়। ইংরেছী শর্শিষ্ঠার 
মু্রণ-ব্যয়ের জন্য পাইকপাড়ার রাজ! কিছু 
টাকা ধার দেন। কিক্র্ন মুগ্য হইতে এই 
টাক! শোধ করা হয়। 

অভিনয়--১৮৫৯ থুষ্টাঝের ৩য় সেপ্টে্র পাইক- 
পাড়ার রাঞাদের বেলগাছিগ! নাট্যশাল।র 
গ্রথম অতিনীত হয়। গ্রথম 1দমের অতিনয় 
সম্বন্ধে মধুস্থদন বু রাজনারায়ণ বন্ুকে লিখেন, 
“005 10001555101) 16 01989660 '9.9 
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পরিকল্পনা--তৎকালীন প্রসিদ্ধ নাট্যকার রাম- 
নারায়ণ তর্ক/ত্ব (পনাটুকে রামনারায়ণ+) সংস্কত 
নাটকের রীতি অনুসারে শর্পষ্ঠ। নাটককে 
পরিবর্তিত করিতে বলিলে মধুহথদন তাহাতে 
অনম্মত হইয়া বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেন-- 
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সমধুহ্দনের গঞ্জ 
১৯শে মাচ, ১৮৫৯ 

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 
পুরুষগণ . 

বয়াতি, মাঁধব্য (বিদুষক ), রাজমন্্রী, শুভ্রা চার্ঘয। 
কপিল ( তন্ত শিশু ), বকাম্থর, অন্ত এক জন 

দৈত্য, এক জন ব্রাদ্ধণ, দৌবারিক, 
নাগরিকগণ, সভাসদ্গণ ইত্যাদি 

স্ত্রীগণ 
দেবযানী, শন্িষ।, পুশিকা (দেবযানী সখী ) 

দেখিক! ( শত্মিষ্ঠার সখী ), নটা, এক জন 
পরিচারিকা, ছুই জন চেটী। 



যু রাজ পরতাপচ্ সিংহ বাহছ, কত অজি টু ই 
তথা লে ৮715 

শ্রীল যু রাঁজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাছুর, | টস 
| মহোদয়েছু। 

নমস্কার পুরঃসর নিষেনমিদং। | ২.২ 
আমি এই দৈত্যরাজবাল! শন্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। | ্তপি 

ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবে আমার : 

পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্ধ্য হইব। 
মহাশয়দিগের বিষ্যানুরাঁগে এ দেশের ষে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহ! 

আমার বল! বাহুল্য । আমি এই প্রার্থনা করি যে, আপনাদিগের দেশহিতৈদিতাদি 
গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্ধীরণ করেন ইতি । 

১৫ই পৌষ, সন ১২৬৫ সাল। ). 
কলিকাতা। ) শ্মাইকেল মধুযৃদন দত্তস্ত। 

_ প্রস্তাবনা-- 

রাগিনী খাস্বাজ, তাল মধ্যমান। 

মরি ছায়, কোথা সে সুখের সময়। 
যে সময় দেশময় নাটারস সবিশেষ ছিল রসমগ় | 
গুনগেো! তারত-ভূমি। কত নিদ্রা যাবে তৃষি, 

আর নিদ্রা উচিত নাহ্য়। 
উঠ তাজ ঘুমঘোর, হইল, হইল'ভোর, 

দিনকর প্রাচীতে উদয়। 
কোথ!বাজ্ীকি, ব্যাল। কোথা তব কালিদাস, 

কোথা ভবতৃতি মন্থোদয়। 
অলীক কুনাট্য-রজে, মঙ্জে লোক রাড়ে বঙ্গে, 

নিরখিয়] প্রাণে নাছি সয়। 
নুধারস অনাদরে বিষ-ধারি পান করে, 

তাছে হয় তচুস্মনঃক্ষয়। 
মধু বলে জাগ মাগো। বিভৃম্থানে এই াগ, 

.. হরসে প্রবৃদ্ত হউক তব তনয় নিচয়॥ 
স্পপ্রথম সংস্বরূণ হইতে। 
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মূ 

 প্র্থনাক্ক 
্ প্রথম গর্ভানক 

হিমালয় পর্বতস্ষ্দুরে ইন্পুরী অমরাবতা। 

(একজন দৈত্য বুন্ধবেশে ) 
দৈত্য। (শ্থগত) আমি প্রতাপশালী পৈত্য- 

রাজের আদেশানুসারে এই পর্বাতদেশে অনেক দিন 
অবধি ত বাল কচি) দিবারাঞ্রের মধ্যে ক্ষণকালও 
্ছনে থাকি না) কারণ এ দুরবর্তী নগরে 
দেবতারা যে কখন্ কি করে, কখনই বাকে সেখান 
হতে) রণলজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অন্ুরপতির 
নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। (পরিক্রমণ) 
আর এ উপত্যকাভূমি যে নিতান্ত অরমণীয়, তাও 
নয় )--স্থানে স্থানে তরুশাখায় নান বিহঙ্গমগণ 
নুমধুর স্বরে গান কচ্েও চতুর্দিকে বিবিধ বনকুস্থম 
বি্সিত )-& দুরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুণ্পের 
নৃগন্ধ সহকারে মৃছুমন্দ পবন্লঞ্চার হচ্যে। আর 
কখন কখন মধুর-কঠ অপ্ারীগপের তান-লয়- 
বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কুর্ণকুছুর শহ্বীতল করে) কোথাও 
ভীষণ সিংহের না, কোথাও ব্যান্র-মহ্িযার্দির 
ভয়ঙ্কর শব, আবার কোথাও বা পর্বতনিঃল্যত] 
বেগব্তী নদীর কুলকুল ধ্বন হচে)। কি আশ্চর্য্য! 
এই স্থানের গুণে স্ব্গনবান্ধবের বিরহভুঃথও 
আমি প্রান্থ বিশ্বৃত হয়েছি। ( পরিক্রমণ ) অহ! 
কার যেন পদশব শ্রুতিগোচর হোল না! 
(চিন্তা করিয়1) তা এ 

চর্ঘ গ্রহণ) বোধ হয়, এ কোন সাধান্ত ব্যকি 
নাহুবে। উঠ! এর পদভরে পৃথিবী যেন 
কম্পমান! হুচোন। 

॥ বকানুরের প্রবেশ) 

(প্রকাশে) কম্বং?1 
বক। দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তারই 

ব্যক্তিটা শত্রু কি মিআ্। 
তাও ত অন্গমান কত্যে পাচ্চি না) যা ছোকঃ 
আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাক! উচিত। (অনি 

: দৈত্য। ( সরে ) ও বৃ হাশর 1 শদ্তে 

আজ্ঞা হউক। নমস্কার। 
বক। নমন্ধার। “তবে তা কি লা. 

খল দেখি? 

টি; এ স্থলের লি মঙগল। তীর 
কুশলবার্তায় চরিতার্থ করুন। 

বক। ভাইছে, তার আর বল্যে কি? অন্ত 
দৈত্যকুলের এক প্রকার পুনর্জন্ম। 

ধৈত্য। কেন কেন, মহাশয়? 
বক। মহধি শ্ক্রাচাধ্য ক্রোধান্ধ হয়ে দৈত্য- 

দেশ পরিত্যাগে উদ্ভত হয়েছিলেন। 
দৈত্য। কি সর্বনাশ! একি অদ্ভুত ব্যাপার, 

এর কারণ কি? 
বক। তাই, স্ীঞ্জাতি সর্বত্রই বিবাদের 

মূল। দৈত্যরাঁজকন্া। শর্শিষ্ঠ। গুরুকস্তা দেবযানীর 
সহিত কলছু কর্য, তাকে এক অন্ধকারময় কুপে 
নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন 
পিত1 তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে 
প্রজ্জলিত হুতাশনের গ্তায় একেবারে জলে উঠলেন! 
আঃ| সে ব্রহ্মামিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই 
নাই, সে কেধ্ল দেবদেব মহাদেবের কৃপা, আর 
আমাদের সৌতাগ্য। 

দৈত্য। আজে, তাঁর সন্দেহ কি? কিন্ত 
গুরুকগ্1! দেবযানী রাজকুমারী শর্দিষ্ঠার প্রাপন্বরূপ, 
তা তাদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি অসভ্ভব। 

বক। হা, তা যথার্থ বটে, কিন্তু তাই, উভয়েই 
নবযৌবন্মদে উন্মত্ত । 

দৈত্য। তাঁর পর কি হলো মহাশয়? 
বক। তার পর মহবি শুক্রাচার্য), ক্রোধে রক্ত- 

নয়ন হয়ে, রাজসভাঁয় গিয়ে যুক্তকঠে বল্যেন, 
প্রাজন্! অন্তাবধি তুমি শ্রীত্রট হবে, আমি এই 
অবধি এ স্থান পরিতঢাগ কল্যেষ, এ পাপ-্লগরীতে 
জমার আর অবস্থিতি কর! কখনই হবে না)” 
এই বাকো সভামদ লকলের মত্তকে যেন বজাঘাত 
হলো) আর সকলেই তয়ে ও বিস্ময়ে ম্পন্দহীন 
হয়ে রৈল! 

দৈত্য। তার পর, মহাশয়? 



বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক 
তব করে বললেন, “গুরো! আমি কি অপরাধ 
করেছি, যে আপণি আমাকে সবংশে নিধন কত্যে 
উত্তত হয়েছেন? আমরা লপরিবারে আপনার 

ক্রীতদাল, আর আপনার প্রসাদেই আমার সকল 
সম্পভি।” তাতে মহরি বল্লেন, “লে 1ক মহা- 
রাজ? তুমি দৈত্যকুলপতি, আমি একজন 
ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথ! 
বলা সম্ভবে 1” রাজ! তাতে আরে! কাতর হয়ে, 

মহ্বির পদতলে পতিত হলেন, আয় বল্তে 
গাগলেন, “গুরো।, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের 

কারণ কি, আমাকে বলুন ।” 
দৈত্য। তা মহধি এ কথায় কি আজ 

কল্]ন। 

বক। রাজার নগ্রতা দেখে মহি ভৃতল 
হতে তকে উত্থিত কল্যেন, আর আপনার কন্তার 
সছিত রাজ৫মানাঁর বিবাদের বৃত্তান্ত সমুদয় 
জ্ঞাত করিয়ে বল্লেন, "রাজন! দেবযানী .আমার 
একমাযরে বন্তা, আমার জীবনাপেক্ষাও স্নেহপাক্রী, 
তা, যে স্থানে তার কোনরূপ র্লেশ হয়,সে স্থান 
আমার পরিত্যাগ কর! উচিত।” রাদা এ কথায় 
বিশ্ময়াপর হরে, করযোড় করে এই উত্তর দিলেন, 
"প্রতো! আমি এ কথার বিন্ুুবিসর্গও জানি নে, 
তা আপনি সে পাপশীল। শর্ঠার যখধোচিত 
দণগডবিধান কর্যে ক্রোধ সম্বযণ করুন, নগর- 
পরিত]াগের প্রয়োঞ্জন কি?” 

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বলোন? 
বক। তিনি বল্যেন, এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত 

কি আছে? তোমার কগ্তা চিরকাল দেবযানীর 
দাসী হয়ে থাকুক, আমার এই ইচ্ছা। 

দৈত্য। উঃ! কি সর্বনাশের কখ!! 
বক। মছারাঞজ এই বাক্য শুনে যেন 

জীবগ্ম,তের সায় হলেন। তাতে মহধি সক্রোধে, 
রাজাকে পুনর্ববার বল্লেন, “রান! তুমি যদি 
আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল আমি এই 
মুহূর্তেই এ স্থান ছুতে প্রস্থান করি।” মহধে 
তাঞা্বকে পুনরায় ক্রোধান্িত দেখ্যে মন্ত্রিবর কৃশা- 
জলিপূর্ধক মহারাঞ্কে সন্োধন করে বল্লেন, 
মহারাজ) আপনি কি একটি কন্কার জস্তে 
লবংশে নির্ববংশ হবেন? দেখুন দেখি, যদি কোন 
বণিক্ সুবর্ণ, রৌপ্য ও নানাবিধ মহামূল্য রত্বত্াত- 
পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্র গমন বরে, 
আর. যদি সে পময়ে ঘোরতর ছণঘট| ভ্থারা 

আকাশমণদ আবৃত হয়ে গ্রবলতর ঝটিকা 
বইতে থাকে, তবে ফি সে ব্যক্তি আপনার 
প্রাণরক্ষার নিমিষে সে সময়ে সে সমুদয় মহা মূল) 
রত্বঙগাপ্ত গভীর সধুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না?” 

দৈতায। তার পর মহাশর? 
বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিবরের এই ছিতকর 

বাক্য গুনে দীর্ঘনিশ্বাপ পরিত্যাগ করে রাজ- 
কুমারীকে অগত্যায় সভায় আনয়ন করতে অনুমতি 
দিলেন--পরে রাছদুছিতা সভায় উপস্থিত] হলে 
মারা অশ্রপূর্ণলোচনে ও গাগদবচনে তকে 
সমুদয় অবগত করালেন, আর বলুলেন। “বসে! 

অন্ত তোমার ছত্তেই দৈত্যকুলের পরিজ্রোণ। যদি 
ভূমি মহধির এই নিষ্ঠুর আল্ঞ! প্রতিপালন কত্যে 
স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাররা শ্রী 
হবে এবং আমিও 1রবিহোধী হুর্দান্ত দেবগণ 
কর্তৃক পরাঞ্জিত হয়ে নান। ক্লেশে পতিত হুব।” 

দৈত্য। হায়, হায়! কি সর্বনাশ !--রা- 
কুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর 
দিলেন? 

বক। ভাই হে! রাজতনয়ার তত্কালীন 
মুখ্ন্্র মনে কলে পাবাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হুয়। 
রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন 
তার মুখমণ্ডল শরচন্ত্রের চ্যাস়্ প্রসর্র ছিল, কিন্ত 
পিতৃবাকেত মেখাচ্ছন্লন শশধরের ভ্তায় একেবারে 
মলিন হয়ে গেল। (দর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
হা হঙুনৈব, এমন গুনদবীর অৃষ্টে কি এই ছিল! 
অনস্তর রাজপুক্সী শর্শি্। সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞা় 
সম্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর, মছারা্ যে ২৬ 
প্রকার অক্ষেপ ও বিলাপ করতে আরস্ত করলেন, 
ত] প্মর়ণ হলে অধৈর্ধয হতে হুয়। 

বশ (দীর্ঘনিশ্বাস ) 
দৈত্য। আহা! কি ছুঃখের বিষয়! তবে 

কি না, বিধাতার নির্বন্ধকে জ্জ্ঘন করতে পারে? 
হে বনুর্ঘ।গিন্। এক্ষণে আচার্য মহাশয়ের কোপা 
ত নির্বাণ হয়েছে? 

বক। আর নাহবেকেন? 

দৈত্য। তবে আপনি যে বলেছিলেন, অন্ত 
দৈত্যকুলের পুনর্জন্ম হলো। তা কিছু বিখ্যা নয়। 
(চিন্তা করিয়া) হে অনুর-শ্রেষ্ঠ | যখন মহর্ধের 
লছিত মহারাজের মনাস্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, 
তখন যদি ও হুর্দিস্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত 
হতো, তা ছলে যে তারা কি পধ্যস্ত পরিতুষ্ 
হতো, তা আর অনুমান করা যায় না। 



দেবগণের শঙধ্যদি বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই 
জানতে এসেছি, যে দেবতারা এ কথার কিছু অন্থু- 
সন্ধান পেয়েছে কি ন1। তুমি কি বিষেচন! কর, 
দেবেন প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংযাদ পায় নাই? 

দৈত্য। মহাশক | দেবদুতেরা পরম মায়াৰী, 
এবং তাদের গতি মনোরথ আর লৌদাষিনী 
অপেক্ষাও বেগবতী। স্বর্গ, মতা, পাতাল, এই 
ঝিভুষনের যধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম) 
নয়। 

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, এ নগরে 
সকলেই স্থিরভাবে আছে। বোধ করি, অমরগণ 
দৈত্যরাজের সহিত তগবান্ ভার্গবের বিবাদের 
কোন হৃচন! প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা 
তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সঙ্জিত হয়ে নগর হুতে নির্গঠ 
হতো । | 

দৈত্য। মহাশয়! আপনি কি অবগত নন, 
যে প্রবল বাঙ্যারস্ভের পূর্ববে সমুদয় গ্রন্কৃতি 
স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন 1--য! হউক, শুকুমারা 
রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন? 

বক। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি 
এখন গুকুকন্তা৷ দেবযানীর সহিত আচার্ষ্যের আশ্রমেই 
অবস্থিতি কচ্যেন। ভাই ছে! সেই সুকুমারী 
রাজকুমারী ব্যতিরেকে ট্দত্যপুরী একেবারে 
অন্ধকারময়ী ছয়ে রয়েছে | রাজ্জমহিবীর রোদনধবনি 
শ্রবণ করলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ছয় এবং যহারাঞজের 
যে কি পধ্যস্ত মনোছুঃখ, ত1 প্মরণ হলে ইচ্ছা হয় 
না যে, গৈত্যদেশে পুনর্গযল করি। 

(নেপথ্যে রণবাঞ্জ, শঙ্খনাদ ও ভ্হ্ঙ্কার ধ্বনি) 

দৈত্য। মহাশয়! এ শ্রবণ করুন) শতবস্জ- 
শবের স্যার ছুর্দাভ্ভ দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর 
হুচো। উঃ, কি ভয়ানক শব! 

বক। ছুষ্ট দ্থাদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে 
উদ্ভত হলে! নাকি? 

( নেপখ্) দৈত্যকুল সংহার কর! ধৈত্যদেশ 
সংহার কর। 

দৈত্য। অহ! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, 
যে সগ্তপযুদ্র ভীষণ গর্জন পূর্ববক তাঁর অতিক্রম 
কচ্]? 

বক। ওছে বীরবর! এ স্থানে আর বিল 
করবার প্রয়োপরন নাই? ছুষ্ট দেবগণের অভিলাষ 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাচ্ে। চল, ত্বরার় দৈত্য 
রানের নিকট এ সংবাদ লয়ে বাই। এ হু 

বিষাদে যুদিতপ্রায়) 

॥ 

গুনূলে আমার লর্ঝশরারের ছি 
শোপিত উফ হয়েউঠে। . 8 

দ্বিতীয় গণ্ভাঙ্ক , 
ধৈত্য-দেশ--গুরু শুক্রাচার্ষেযর আশ্রথ। 

( শন্সিষ্ঠ।র সথী দেবিকার প্রবেশ) 

দেবি। (আকাশ গ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
স্বগত ) হৃর্ধযদেব ত প্রায় অন্ভগত হছলেন। এই 
যে আশ্রমে পক্ষিসকল কুজনধবনি করে চারিদিক 
হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসছে । কমলিনী 
আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোনুখ দেখে 

চক্রধাক ও চক্রবাকবধূ 
আপনাদের বিরছ-সময় সরিছিত দেখে, বিষগ্রভাবষে 
উপবিষ্ট হয়ে, উভক্বে উভয়ের প্রতি একটু 
অবলোকন কচ) মহবিগণ স্বীয় শ্বীয় ছোমামিতে 
সায়ংকালীন আভ্তি-প্রদানের উদ্যোগে ব্যস্ত) 
দুগ্জতারে ভারাক্রান্ত গাঁভীসকল বতলাবলোকনে 
অতিশয় উত্ম্ুক হয়ে বেগে গোঠ্ে প্রবিষ্ট হুচ্যে। 
(আকাশমগুলের প্রতি পুনরদ্টি নিক্ষেপ করিয়া ) 
এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্ত রাজকু্গাহী যে 
এখনও আসচেন না, কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া) আছ! | প্রিয়সধীর কথ! মনে 
উদয় ছলে, একেবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা! হত- 
বিধাতঃ1 রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে শন্সিষ্ঠাকে কি 

বথার্থই দাসী হতে হলে? আহা | প্রিয়লখীর সেই 
পূর্বরূপলাবপ্য কোথায় গেল? ত1 এতাদৃশী ভুরবস্থায় 
কি গ্রকারেই বা সে অপরূপ রূপলাবণেযর সম্ভব 
হয়? নির্মল সলিলে যে পল্ম বিকসিত হয়, 
পঞ্চিলজজলে তাঁকে নিক্ষেপ করলে তার কি আর 
তাদৃমী শোত। থাকে? (অবলোকন করিয়া সহ্র্ষে) 
এ যে আমার গ্রিয়সখী আসছেন। 

(শহিষ্ঠার প্রবেশ ) 

(প্রকাশে ) রাজকুমারি! তোমার এত বিল 
হলো কেন? 

শর্ষি্ঠ।। সখি! বিধাতা এক্ষণে আমাকে 
পরাধীন কয়েছেন?। সুতরাং পরব্শ জনের শ্বেচ্ছা- 
ছুসারে কর্ম কর! কখন সম্ভব হয়? 

দেবি। প্রিরসখি | তোমার ভুঃখের কথা 
মনে হলে আমার হদয় বিদীর্দ হন়। হা 



১৪ 

কুহুমকুমারি | হা চারুশীলে | তোমার অদৃষ্টে যে 
এত ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্রেও জ!ন্তেম না । 

(রোদন ) 
শর্দি। সখি! আর বৃধ। ক্রন্দনে ফস কি? 
দেবি। প্রিষ্কগখি! তোমার দুঃখে পাবাণও 

বিগলিত হয়) 
শন্মি। সথি| ছুঃখের কথায় অস্ঃকরণ 

আর ছয় বটে, কিন্তুক, আমার এমন ভুঃখ কি? 
দেবি। প্রিয়সথি! এর অপেক্ষা দুঃখ আর 

কিআছে? শশধর আঁকাশমণ্ডল হতে ভূলে 
পতিত হয়েছেন! দেখ, রাতছুছিত। হয়ে দাসী 
হলে | হা ছুর্দেব! তোমার কি এ লামান্ত 
বিড়ন্বন! | 

শম্মি। সখি] যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ, তথাপি ত আহি রাজভোগে বঞ্চিত! হই 
নাই। এই দেখ, আমার যনে সেই সকল সুখই 
রয়েছে। এই অশোক-বেদিকা আমার যথা 
সিংহালন। (বেদিকোপরি উপবেশন ) এই তরুবর 
আমার ছজ্দণও্। এ সন্ুধ্থ সরোবরে বিকপিতা 
কুমুদিনীই আমার প্রিয়সঘী। মধুকর ও মধুকনীগণ 
গুন্ গুন্ শ্বরে আমারই গুণকীর্তন কচো। হশবয়ং 
গন্ধ মলয়-মারত আমার বীজনক্রিয়ার় প্রবৃ্ত 
হয়েছে) চন্ত্রমগ্গ নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে 
আলোক প্রদান কচ্েন। সখি! এ সকল.কি 
সামান্য বৈভব 1? আমাকে এত ম্থখভোগ করতে 
দেখেও তোমার কি আমাকে স্ুথভোগিনী বলে 
বোধছ্য়না? 

দেবি। (সম্মিতবদনে ) রাঁজনন্দিনি | এ কি 
পরিহাসের সময়? 

শগ্মি। সখি! আমি ত তোমার সহিত 
পরিহ্ঠাস কচি না। দেখ, ম্খ-ছুঃখ মনের ধর্ম) 
অতএব বাহ্-স্থখ অপেক্ষা আন্তরিক স্খই হুখ। 
আমি পূর্বে যেবূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ, আমার 
ত কিঞ্চিমমাজও চিতবিকার হয় নাই। 

দ্দেবি। সথি! তুমি যা বল, কিন্তু হৃত- 
বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা? (রোদন) 

শার্ছ। ছা ধিক! সখি! তুমি বিধাতাঁকে 
বৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি 
কোন ব)ক্িকে দেবভোগতুলা উপাদেয় মিষ্টান্ন 
তোজন করাতে দি, আর যদি তাবিষ সহকারে 
ভোজন করে চিররোগী হয় তষে কি আমি সে 
ব্যক্তির রোগের কারণ বলে গণ! হতে পারি? 

দেবি। লখি, তাও কি কখন হয়? 

শ্ি। তবে তুমি বিবাতাকে আমার অঙ্গে 
দোষ দেও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি! 

গুরুকন্ত। দেংযালীর সহিত অ।মার বিবাদ-বিসম্বাদ 
না হলে ত আমাকে এ হুর্ীতি ভোগ করতে হতে! 
না! দেখ, পিতা আমার দৈত্যরা্ঘ/ তিনি 
গ্রভাপে আদিত্য, আর এশখবর্ষ্য ধনপতি) তার 

বিক্রমে দেবগণও লশক্কিত; আমি তার প্রিয়তম! 
কন্ঠা। আমি আপন দোষেই এ ছ্ুর্দশায় পতিত 
হয়েছি-আমি আপনি মিষ্টাপ্েের সহিত বিষ মিশ্রিত 
করে ভক্ষণ করেছি, তায় অন্টের দোব কি? 

দেবি। প্রিয়সথি! তোমার কথা শুনলে 
অত্তরাত্! শীতল হুয়। তোমার এতাদৃশী বাকৃপটুতা, 
বোধ হয়, যেন শ্বরং বাগৃদেবীই অবশীতে অবতীর্ণ। 
ছয়েছেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি শিষ্ঠুরতা প্রকাশ 
করবার আর স্থান পাও নাই? এমত সরলা 
বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়! উচিত ? 

| (রোদন ), 
শন্মি। সখি! আর বৃথা রোদন করো না। 

অরণ্যে রোদনে কি কফ? 
দ্বেবি। ভাল, প্রিয়লখি। একট! কথা 

জিজ্ঞালা! করি,-বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল 
জীবনযাঁপন করবে ? 

শর্খি;। সংখ! কারাবন্ধ ব্যক্তি কি কখন স্েচ্ছা- 
হৃলারে বিবুক্ত হতে পারে? তবে তার বৃথা ব্যাকুল 
হওয়ায় লাভ কি? ল্মামি যেরূপ বিপদে বেছিত, 
এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে 
উদ্ধার করতে সক্ষম? তা, সখি, আমার জান 
তোমার রোদন করা বৃধা। 

দেবি। রাঙ্জননিনি, শাস্তিদেবী কি তোযার 
হদয়পদ্মে বসতি কচ্যেন, যে তুমি এককালীন 
চিজ্তবিকারশুন্ঠ হয়েছ? কি আহ্বর্ধয] প্রিয়" 
সখি! তোমার কথা গুন্গে বোধ হয় যে, যেন 
তুমি বৃদ্ধা তপন্থিণী, শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে 
যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আছা | এও কি 
সামান্ত দুঃখের বিষ! . হা হতবিধে! ছুর্ঘভি 

পারিজাতপুষ্পকে কি নির্জন অরণ্যে নিক্ষেপ কর! 
উচিত? অমূল্যরত্ব কি সমুদ্রতলে গোপন রাখ্বার 

নিমিভেই হৃজন করেছ? (দীর্ঘনিশ্বাস ) 
শর্দ্দি। প্রিরলখি। চল, আমরা এখন কুটীরে 

যাই। এ দেখ, চক্রনায়িক! কুষুদিনীর স্থায় 
দেবযানী পু্শিকার সহিভ প্রচুল্পব্দনে এই দিকে 
আসচেন। তুমি আমাকে সর্ধদ! পকমলিনী, 
কম্পিণী” বল। তা য্ভপি আমি কমঙ্িনীই হুই, 
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তে এলে আমার এলে বি হও ফি 
২ উচিত ? দেখ দেখি, আমার প্রিযসথ! অনেকক্ষণ 
ঈঁহুলো অস্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরছে আমাকে 
॥ নিশীলিত হতে হয়। চল, আমর! যাই। 

দেবি। রাজকুষারি | এ অহস্কারিনী ব্রাহ্মণ- 
কন্তাকে কি কুবুদিনী বলা যায়? আমার বিব্চেনায় 
তুমি শশধর, আর ও ছুই! রাছু। আমি যদি মুদর্শন 
চক্র পাই, তা হলে এ দুষ্ট! স্ত্রীকে এই মুহুর্তেই 
ছুই ধও্ড করি। 

শর্শি। ছা! বিকৃ! সখি, তুমি কি উন্মত্ত 
হলে? এ ব্রাহ্মণকন্তার পিতৃপ্রলাদেই আমাদের 
পিতৃকুল সেই নুদর্শন-চক্র হতে নিস্তার পায়। তা 

। সখি] চল, এখন আমরা যাই। 
| [ উভয়ের প্রস্থান । 

(দেষষানীর এবং পুণিকাঁর গ্রবেশ ) 

দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) 
প্রিয়সখি! বনুমতী যেন অস্ত রাত্রে স্বরন্বর! 
হয়েছেন। এ দেখ আকাশমণ্ডপে ই এবং গ্রহ- 
নক্ষত্র প্রভৃতির কি এক অপুর্ব এবং রমণীয় শোভা 
হয়েছে। আছ11 রোহণীপতির কি অঙ্গপম 
মনোযম প্রতা। বোধ হয়, ভ্রিভৃুবনমোছিনী অলধি- 
দুছিত1 কমলার স্বয়ঘ্বরকালে পুকরুযোভম দেবসমাছে 
যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সুধাকরও অগ্য নক্ষক্রে- 
মধ্য তদ্রুপ অপরূপ ও অনির্ধচনীয় শোভা ধারণ 
করেছেন। (চত্ুর্দিক অবলোকন করিয়) 
প্রিয়সধি | এই দেখ, এ আশ্রমপদেও কি এক 

: অপরূপ সৌন্দর্য) | স্থানে স্থানে নানাবিধ কুস্থষজাল 
বিকলিত হয়ে স্বয়হ্বরা বন্ুদ্ধরার অলঙ্কারন্বরূপ হয়ে 
রয়েছে । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ) 

পূর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সথি | লিশা- 
নাথের এতাদুশ মনোহারিণী প্রভায় তোমার 
চিত্চকোরের কি নিরাননা হওয়া উচিত? দেখ, 
শর্দিষ্ঠঠ তোমাকে যে সময় কৃপমধ্যে নিক্ষেপ করে- 
ছিল, তদবধি তোমার তিলার্দের নিমিভেও মনঃস্থির 
নাই,-সততই তুমি অন্তমনম্ক আর মলিন বদলে 
দিনযাহিলী যাঁপন কর। সঙ্ি, এর দিগুঢ় তত্ব 
তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার 
আর পর নই। বিবেচনা ফরলে সবীংদর 
। দেহমাত্রই ছিন্ন, কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন 
নয়। | 

দেব। প্রিরসখি! আমার অন্ত্ঃকরণ যে 
একাস্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে, 

কিন্তু তৃমি বদি আমার চিত্চঞ্চলতার কারণ শুমৃক্ষে 
উত্ন্ৃক হয়ে খাক, তবে বলি শ্রধণকর। 

পূর্ণি। প্রিয়লখি] সে কথা গুনতে যে 
আমার কি পর্য্ত লাঙ্সা, ত! মুখে ব্যক্ত করা 
£লাধ্য। টি নি 

দেব। শর্দিঠি। আমাকে কৃপে নিক্ষেপ করলে 
পর আমি অন্কেক্ষণ পর্যন্ত অগ্তানাবন্থার পতিতা! 
ছিলেম, পরে কিঞিৎ চেতন পেয়ে দেখলেষ, ষে চত্ৃ- 
ক কেবল অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চ" 

স্বরেরোদন করতে আরম্ভ করলেন। দৈবযোগে 
এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়ে গমন করতেছিলেন। 
হঠাৎ কৃপমধ্যে হাহাকার আর্তনাদ গুনে নিঞষটস্থ 
হয়ে তিনি ছিল্ঞাসা করলেম, “তুমি কে, আর কি 
জন্তেই বা কূপের ভিতর রোদন কচ্যো ?” প্রিয়সথি ! 
তৎকালে তার এক্সপ মধুর বাকা শুনে আমার বোধ 
হলো যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার আস্থা 
শ্বয়ং উপস্থিত হুয়েছেন। তিনি কে, আমি কিছুই 
নির্ণ করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দন করতে 
করতে যুক্ত কঠে এইমাঞ্রে বলুলেম,। “মহাশয় | 
আপনি দেখই হউন বা মানবই হউন, আমাকে এই 
বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিযুক্ত করুন।” এই কথা 
গুনিবামাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কুপমধ্যে, 
অবতীর্ণ হয়ে আমকে হস্তধারণ পূর্বক উত্তোলন 
করলেন। আমি উপরিস্থা হয়ে তার অলৌকিক 
রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিষে!ছিতা হলেম্। 
সখি! বল্লে গ্রতায় করবে না,বোধ হয়, ভেমন 
রূপ এভূমগ্ডলে নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ) 

পুর্ণ। কি আম্চর্যা! তার পর, তার পর? 
দেব। তার পর ঙিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত 

করে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ললনে, তুমি 
দেধাকি মানবী? কার অতিশাপে তোমার এ 
ছুর্দিশ! ঘটেছিল? সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতৃছল 
অন্মেছে, বিবরণ করলে আমি বৎপরোনান্ধি 
পরিতৃপ্ত হই।* তার এ কথা শুনে আমি সবিনয়ে 
বলূলেম, “হে মছাভাগ | আমি দেবনা নই-- 
আমার খধিকুলে জন্ম--আমি ভগবান্ মহত ভার্গবের 
ছছিতা, আমার নাম দেবযানী।” প্রিয়সখি! 
আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহা! কিঞিৎ 
অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, পত্রে! আপনি 
ভগবান্ ভার্গবের ছুহিতা ? আমি খবিবরকে বিলক্ষণ 
জানি, তিনি এক জন ভ্রিতৃবনপৃ্য পরম দয়ালু 
ব্যক্তি; আপনি তাঁকে আমার শত সহ প্রণাম 
জানােন, আমার নাম যযাতি--আমার চঞ্বংশে 
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জদ্য। হে খবিতনয়ে | এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি 

বিদায় হই” এই কথা! বলে তিনি পহসা প্রস্থান 

করলেন। প্রিয়সথি! যেমন কোন দেষতা, কোন 

পরম ভতের প্রতি সদয় হয়ে তার অভিলধিত 

বর প্রধান পুর্ববক অন্তহিত হলে, সেই ভক্ত 

ুহূর্তকাল আননারসে পুলকিত ও মুদিতনয়ন হয়ে, 
আপন ই&দেবকে সম্মুখে আবিতূতি দেখে এবং. 
বোধ করে, যেন তিনি বারম্বার মধুরভাষে তার 
শ্রতিন্থধ প্রদান কচ্যেন, আমিও সেই মহোদয়ের 
গমনানভ্বর ক্ষণকাল তজ্জপ ন্বুখসাগরে নিমগ্রা 
ছিলেম। আহা! সথি! সেই মোহন্যুর্ড অস্ভাপি 
আমার হৎপল্সে জাগরফ রয়েছে। প্রিরসথি! 
সে চন্জরীমন ফি আমি আর এ জন্মে দর্শন করবে? 
(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ) সেই অমৃতবর্ষিনী মধুর- 
তাবা কি আর কখন আমার কর্ণকুছুরে গ্রবেশ 
করবে? প্রিয়সখি! শর্শিঠা যখন আমাকে কৃপে 
|নক্ষিপ্ত করেছিল, তখন আমার মৃত্যু ছলে আর 
কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হছতে| না। 

(রোদন ) 
পূর্ণি। প্রিযসথি! তুমি কেন এ সমুদয় 

বৃত্তান্ত ভগবান্ মর্ধিকে অবগত করাও না|? 
. দেৰ। (লঘ্াপে) কি সর্বনাশ! সখি! 
তাও কি হয়? এ কথা তগবান্ মহর্য জনককে 
কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রব্স্তী 
যযাত ক্ষত্রিয়-আমি হছলেম ব্রন্গপকন্ত]। 

পুর্ণ। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা 
মহুর্ষির কর্ণগোচর কর! আবশ্যট ক। 

দেব। (সঞ্জাসে ) কি সর্বনাশ | সখি, তুমি কি 
উন্মস্! হয়েছ? এ কথা মহর্ষি জনকের কর্গগোচর 
করা. অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়; । 

পূর্ণি। প্রিয়সখি ! এ দেখ, ভগবাম্ মহর্ষি 
নাম গ্রহ্ণমাত্রেই তিনি এ দিকে আসৃচেন। 
এও একট! সৌতাগা ব কার্ধ্যসিদ্ধির লক্ষণ। 

দেব। (সঙ্সাপে) প্রিয়ণখি! তুমি এ কথা 
তগবান্ পিতার নিকটে যেন কোন প্রকারেই ব্য 
করে! না। ছে সখি! তুমি আমার এই অনুরোধটি 
রক্ষা কর। 

পুর্ণি। সথি! যেমন জন্ধ ব্যক্তির নৃপথে 
গমন করা ছুঃসাধা, জানছীন জনের পক্ষে সদসদৃ- 
বিবেচনা তন্রপ গুকঠিন। 

দেব। (সম্জাসে) প্রিয়সখি! তুষি কি 
একেবায়ে আমার প্রাণমাশ করতে উদ্ভত হয়েছ? 
কি লর্বনাশ| তোমার কি গ্রজলিত হুতাশনে 

আমাকে আছতি গ্রদানেয় ইচ্ছা হয়েছে? তগবাম্ 
পিতা স্বভাবতঃ উপ্রম্বতাব, এতাদৃশ বাঁক্য ভার - 
কর্ণগোচর হলে আর কি নিস্তার আছে? 

পুর্ণি। প্রিয়পথি | আমি তোমার অপ- 
কারিণী নই। তা তুমি এন্থান হতে প্রস্থান কর) 
উ দেখ, ভগবান মহধি এই দিকেই আগমন 
কচ্ন। ৫ 

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি ! এক্ষণে আমার 
জীবনমরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভৃতা) কিন্ত 
আমি জীবনাশায় জলাঞজলি দিয়ে ভোদায় নিকট. 
ইতে বিদায় হলেন! 

পূর্ণি। প্রিয়সথি! এতে চিন্তা কি? আমি 
কৌশলক্রমে মহর্ির নিকট এ নকল বৃত্তান্ত 
নিবেদন করবো, তার তয় কি? 

দেষ। প্রিরসথি! তোমার যা ইচ্ছ। তাই * 
কর। হুয়তএজনম্মের মত এই লাক্ষাৎ হুলো। 

| বিষগনভাঁবে দেবধালীর প্রস্থান । 

( মহত শুক্রাচার্ষ্ের গ্রযেশ ) 

পুর্ণি। তাত! প্রিষ়্সঘী দেধযাঁনীর মনো- 
গত কথ। জন্ত ভ্ঞাত হয়েছি, অনুমতি ছলে নিবেদন 
করি। 

শুক্ত। (নিকটবস্তা হইয়া) বৎসে পুর্ণিকে | 
'কিঅংবাদ? 

পুর্ণি। ভগবান! সকলই হুসংবাদ, আপণ্ন 
য! অঙ্থভব করেছিলেন, তাই যথার্থ। 

গশুক্র। ( সহাগাবদনে) বসে] সমাধি, সশীত 

বিষয় কি মিথ্যা ছওয়া সম্ভব? তবে ভুছিতার 
মনোগত ব্যক্তির নাম কি? 

পূর্ণি। তগবান্! তার নাম যযাতি। 
গুক্র। (সহ্থান্তবদনে ) শ্রীনিবাসের বক্ষঃ- 

স্থলকে অলন্কৃত করবার নিমিস্তই কৌস্তভমশির 
হঞ্জন। হে বংসে! এই রাজর্ধি যযাতি 
চক্ত্রবংশাবতংল। যদ্বপিও তিনি ক্ষজেকুলজাত, 
তত্রাচ বেদ-বি্্ভাবলে তিনিই আমার কন্তারত্বের 
অনুরূপ পাে। অতএব ছে বসে পুর্ণিকে | তু্ি 
তোমার প্রিয়সথী দেবষানীকে আখাস প্রদান কর। 
আমি অনতিবিলম্বেই হ্ুধিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য 
কপিলকে রাজধি-লানিধ্যে প্রেরণ করবো। হুচতুয 
কপিল একবারে রাবি চক্জবংশচূড়াষণি যযাতিকে 
সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন, তদনস্তর আনি 
তোষার প্রিরসখীর অতী& সিদ্ধি করবো, তার 
চিন্তা কি! 
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কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে? 

গুনি। তগবব। - যথা আজ!) মি তবে 
এখন বিদায় ছুই) 

শুক্র। বংপে! কলযাণনন্ততে। 
| [ পূ্িকার গ্রস্থান। 

শুক্। (শ্বগত) আমার চিরকাল এই 
বাসনা, যে আমি অঙ্গদূপ পাত্রে কমা সম্প্রদান 
করি? কিন্তু ইদানীং বিধি আনুকূল্য গ্রকাশপূর্বক 
মদীয় মদস্কামন পরিপূর্ণ করলেন। এক্ষণে ফন্তা- 
দায়ে দিশ্চিন্ত হলেম। পাত্রে প্রভা কন্তা 
পিতাষাতার অন্থুশোচনীর! হয় লা। 

ইতি প্রথমা | 

ভ্রিভীল্জাক্ক 
প্রথম গর্ভান্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরীস্রাঁজপথ। 

(ছুই জন নাগারকের প্রবেশ )* 

গ্রথম। ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা 
বিশ্বাস হয়? 

স্থিতীয়। বিশ্বা না টি বা কি কি? 
ফলে মহারাজ যে উম্মাদপ্রায় হয়েছেন, তার আর 
সংশয় নাই। 

প্রথম। বলেন কি? আহা! মহাশয়, কি 
আক্ষোপর বিষয়. এত দিনের পর কি নিষ্কলঙ্ক 
চক্্রবংশের কলঙ্ক হলো? 

ধিতী। তাই! সেবিষয়ে তোমার আক্ষেপ 
কর! বৃথা | এমন মহাতেজাঁঃ যশস্বী বংশের কি 

দেখ, যেমন 
ছুষ্ট রাহ এই বংশনিদান নিশানাথকে কিঞ্িং কাল 
মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয়, সেইরূপ এ 
বিপদও অতি স্বরায় দুর হবে, সন্দেহ নাই। 

গ্রথ। আহা! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন 
তাই করেন! মহাশয়, আমরা চিরকাল এই 
বিপুলবংশীয় রাজাদ্িগের অধীন) অতএব এর 
ধংস হলে আমরাও একবারে লমুলে বিনষ্ট 
হবে] । দেখুন, ব্ড্রাধাতে যদি কোন বিশাল 
আশ্রয-তর জলে বার, তবে তার আশ্রিত লতাদির 
কি স্ুরবস্থা না ঘটে! 

 হৃষ্রস্থানি। 

লি 
বিভী। হা,তা টের রা ক ই সদ নট 

এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হুইও না । 
পথ মহাশয়, এ বিষে ধৈর্/ ধা কোন রা 

মতেই সম্ভবে না) দেখুন মহারাজ রাজকার্ধেট 
একবারও দৃটিপাত করেন না). রাজধর্দে তার 
এককালে ওুবান্ত হয়েছে। নহাঁশর, আপনি 
একজন বহদর্শা এবং হবিজ মহত, অতঞষ বিষে. 
চন! করুন দেখি, বগ্শি ধিনকর সতত মেঘাচ্ছা 
থাকেল, তবে কি পৃথিবীতে কোন শন্তাদি জক্মে? 
আর দেখুন, যন্তপি কোন পতিপরারণা রমণী... 
প্রিয়তম তার প্রতি হতশ্রদ! করে, তবে কি লে 
স্ত্রীর পূর্বববৎ রূপলাবণ]দি আয় থাকে? কাজ” 3 
অবহেলার রাজলক্ীও প্রতিদিন সেইনপ পীক্তা শি 
হুচ্যেন। 

বিভী। ভাই ছে, তুধি যা বললে, তা 
সকলই লতয, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্ষধ 
হয়ো! মা। বোধ করি, কোন নহিলার প্রতি 
মহারাজের অচুরাগ সঞ্চার হয়ে থাকবে, তাই তার 
চিত্ত সততই চঞ্চল। যা হউক, নরপতির এ 
চিত্তবিকার ছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি 
নুস্থ হবেন। দেখ, নুরাপায়ী ব্)ক্তি কিছু চিরকাল 
উন্মন্তভাবে থাকে না। আমাদের নরৰর অধুন1 
আঁদক্তিরূপ ছুরাপানে কিঞ্চিৎ উম্মত্ত হয়েছেন 
বটে, কিন্তু কিছু বিলে যেতিণি শ্বভাবস্থ ছুষেন, 
তার কোন সন্দেহ নাই। 

প্রথ। মছ্ছাপর! সে সকল তাগা অপেক্ষ! 

করে। আহ। নরপতি যে প্রদপ অবস্থায় 
কালযাপন করবেন) এ আমদের স্বপ্লেরও অগো- 
চর। | 

দ্বিতী। ( সহথান্ত ব্দনে ) তাই, তোমার 
নিতান্ত শিশু;দ্ধি। দেখ, এই বিপুলা পৃথিবী কাম- 
স্ব্নপ কিরাতের মৃগয়াস্থান। তিনি ধঙ্ছর্ধাণ গ্রন্থণ- 
পূর্বক মুগমিথুনরূপ নরনানী-লক্ষাভেদে অনবরতই 
পর্যাটন কচে]ন) অতএব এই তুষণ্লে কোন্ 
ব্যক্তি এমত গিতেন্িয় আছে, যে তার শরপথ 
অতিক্রম করতে পায়ে? দৈত্য-দেশের রমণীগণ 

অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোছন 
গুণে নিপুণ) হৃতরাং, নরপতি বৎকালে মুগয়ার 
উপলক্ষে গে দেশে প্রবেশ করেছিলেন, যোধ 
করি, সে লময়ে ফোন শ্ুরূপা কামিনী তীর 
দৃরিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিভ চঞ্চল 
করেছে। ধা হউক, যদিও মহারাজ কোন 
বনকুনুষের অ'আণে একান্ত লোতাসভ হয়ে থাফেন, 
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তথাপি স্বীষ্ধ উদ্ভানের গুরতি পুশ্পের মাধুর্ষেয যে 
ক্রমশঃ তার সে লোতসংবরণ হবে, তার কোল 

সংশয় নাই। তুমি কি জান লা ভাই, যে বরহ্ধ-অন্ত 
বদ্ধ-অস্ত্রেই দিরস্ক হয়, আর 
পরমৌধধ ! 

প্রথ। আজ্ঞা হা, তা বথার্থ। ফলতঃ, এক্ষণেঃ 
মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম লাত। দেখুন, 
এই চক্ত্রবংশীয় ঝাজগণ দেবসথ।। আমি শুনেছি, 
যে লোকেরা ওবধ আর মন্ত্রংলে প্রাশিলমুছ্রে 
প্রাপনাশ ফত্যে পারে, অতএব পরমেশ্বর এই 
করুন, যেন কোন ছুর্দীস্ত দানব দেবমিন্র বলে 
মহারা্রকে সেইরূপ না করে থাকে । 

ঘিতী। তাই, ওধধ কি মন্ত্রে যে লোককে 
বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হুয় না, 
কিন্তু স্ত্রীলোকের! যে পুরুষপাতিকে কটাক্ষম্বরূপ 
ওষধ আর মধুর তাষারূপ মন্ত্রে যুদ্ধ করতে সক্ষম 
হয়। এ কথ! অবস্থাই ববশ্বান্ত বটে। (দৃষ্টিপাত 
করিয়া) এ ব্যক্তিটে কে ছে? 

(কপিলের দুরে প্রবেশ) 

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপন্থী, ছুরাচার 
রাক্ষসেরা যজ্ঞতূমে উৎপাত করাতে বুঝি মহা- 
রাত্রের শরপাপর হতে আসচেন। 

দ্বিতী। কি কোন মহধির শিষ্ুই বাঁ হবেন। 
কপিল। (স্বগত) মহর্য গুরু শুক্রাচার্যের 

আদেশাছুসারে এই ত মহারাজ যযাতির রা্জ- 
ধালীতে অস্ত উপাস্থত হগেম। আঃ! কত দুস্তর 
নদ, নদী ও কাস্তার, অরণ্য গ্রভৃতি ষে আঁতক্রম 
করেছি, তার আর পাঁরসীমা নাই। অধুনা মহবিও 
স্বপরিবার পঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান পর্ববতত- 
মুনির আশ্রমে আমার প্রতযাগমন আশায় বাল 
করচেন। মহারাজ যযা[ত সে আশ্রমে গমন কলো, 
ভপোধন তাকে স্বীর কন্তাধন সম্প্রদান করবেন। 
মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগগীতে 
আগমন ছরেছে। আছা | নক্গাধিপের কি অতুল 
এ্বরধ্য | স্থানে স্থালে কত শত গ্রহরিগণ গঞ্জবাঞ্জি 
আরোহ্পপূর্বক করতলে কৰাল করবাল ধারণ করে 
রক্ষা-কাখে) নিযুক্ত আছে) কোন স্থলে বা মন্দুরায় 
অন্থগপ অতি প্রচণ্ড হ্বেষারব কচে]? কোথাও বা 
মম করিরাজের ভীষণ বৃংহ্তানিলাদ শ্রুতিগোচর 
হচে। কোন স্থানে বা বিখ্ধি সমারোছে বিচিন্ত্ 
উৎসবাক্রয়া লম্প|দনে জনগণ অহ্রক্ত রয়েছে) স্থানে 
স্থানে ক্রুসবিক্রক্ধের বিপণি নানাবিধ হ্বথাস্ত ও হুদ . 

বিষই বিষের, 

করবো। 

জব্যজাতে পরিপূর্ণ) নানা স্থানে ছুরম্য অক্টালিফা- 
সন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্যে, . 
তা মুখে ব্য কর! ছুঃসাধ্য। আমরা অরপ্যচারী 
মনুগ্যা, এরূপ জনগমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় 
আমাদের মনোবৃত্তির যে কত দুর পরিবর্তন হয়, 
ত! অন্থমাঁন করা ঘায় না। কি আশ্চর্য্য! প্রাসাদ- 
সমূহের এতাদৃশ রমবীরত্ব ও সৌসাদৃশ্ব, কোন্টি যে 
রাজতবন, তার নির্ণয় কর! লৃকঠিন! যাঁছা হউক, 
অস্ত পথপরিশ্রমে একান্ত পরিস্রান্ত হয়েছি, কোন 
একটা নির্জন স্থান পেলে, সেখানে *য়কাল 
বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের এঁছিত সাক্ষাৎ 

(নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়!) 
এই ত ছুই জন অতি ভদ্রসস্তানের মত দেখছি, 
এদের নিকট জিজ্ঞাসা করুলে, বোধ করি, বিশ্রাম 
স্থানের অনুসন্ধান পেতে পারবো । (প্রকাশে) 

ওছে পৌরজজনগণ। তোমাদের 
 অতিথিশালা কোথায়? 

প্রথ। মহাশক ! 

কার অন্বেষণ করেন? 

আপনি কে? এ নগরে 

কপিল। আমি দৈত্য-কুল-গুরু মহধি শুক্র 
এই প্রর্ষ্ঠাননগরীতে রাঞ্জ- চার্য্যের [শঘ্য। 

চক্রবস্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ 
কন্ম্ের উপলক্ষে এসেছি। 

প্রথ। ভগবন্,। তৰে আপনার অতিথি- 
শালায় যাবার প্রয়োঞন ফি? এ রাঞ্জনিকেতন, 
আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রেই যধোচিত 
সমাদৃত ও পুরিত হবেন এবং মহারাের লহিততও 
সাক্ষাৎ হতে পারবে । 

কপিল। তষে আমি সেট স্থানেই গমন 
কার। | 

রর  প্রস্থান। 
গ্রথ। এ আবার কি মহাশয়? দৈত্যগুরু যে 

মহারাজের নিকট দৃত পাঠিয়েছেন 1 চুন, রাজ- 
ভবনের দিকে যাওয়া! যাঁক। দেখিগে, ব্যাপারটাই 
বকি। ক, 7 

দ্বিতী। চলনা,ছানিকি? 

[ উতয়ের প্রস্থান। 

এ লগগীতে 

০ 
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গ্রতি্ঠাপুরী--রাজপুরীসথ দন গৃহ 
(রাজ! বযাতি আলীম, দিকটে হিদুষক ) 

বিদু। (চিন্তা! করিয়া) মহারাজ! আপনি 
পো যায় নিন আর. গতিহীন হলেন 
না৷ কি! 

রাজা। ( দবীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) লখে 
মাধব, শ্বরপতি যদ্তপি বস্ত্তধারা ছিযাচলের পক্ষ- 
চ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহ্থীন হয়। 

বিদু। মহারাজ! কোন্ রোগন্ব্ূপ হন্্ 
আপনার এতাদৃশ্ী স্রবস্থার কারণ, তা আপনি 
আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন ন!। 

যাজা। কি ছে সখে মাধব্য, তুমি কি 
' " ধন্বস্তরি? তোমাকে আমার রোগের কথ! বলে 

কি উপকার হবে? 
বিদু। (কৃতাঞজলিপুটে ) হে রাজচক্রবত্তিন্ 

আপনি কি শ্রুত নন, যে মুগরাজ কেশরী সময়- 
বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মৃ্যক দ্বারাও উপকৃত হতে 
পারেন। 

রাজা | ( সহান্ত বনে ) তাই ছে, আমি যে 
বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার স্ায় মুষিকের দত্ত 
কখনই ছি হতে পারে না। 

বিদু। মহারাজ! আপনি এখন হান পরিহাস 
পরিত্যাগ করুন, এবং আপনার মনের কথাটি 
আমাকে স্পষ্ট করে বলুন) আপনি এ প্রকার অস্থির 
ও অন্যজন; হলে রাঙলশ্ীকি আর এরাজে] বাস 
করবেন? 

রাজা। ন1 কঙ্যেনই ষা। 
বিদু। (কর্ণে হত দিয়া) কি সর্বনাশ! 

আপনার কি এ কথ! মুখে আন! উচিত? কি 
সর্বনাশ! মহারাজ, আপনি কি বাজি বিশ্বা- 
মিত্রের স্থান ইন্্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে 
তপস্তাধর্দ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন ? 

রাজ1| .রাঙধি বিশ্বামিত তপোবলে ত্রান্ছণ্য 
প্রাপ্ত হন ? লখে, আমার কি তেমন অনৃষ্ট? 

বিদু। মহারাজ, আপনি ব্রাচ্ছ। হতে চাঁন 
নাকি? 

রাজা। নখে! 
অধীশ্বর হতেম, আর ভ্রিজগতের ধলদান দ্বারা এক 
অকিক্ুদ্ ব্রাঙ্মণও হতে পারতেন, তবে আর ত1 

? অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি? 
বিদু। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় তত 

ঙ ০০ 

দেখতে পাকি! লগ 
 লফলেই পাপাচার, দেবতা-ব্াঙ্মণকে ফেউ শ্রদ্ধা 
করে না। কিন্ত আপনি যে এ দেশে কিঞিৎকাল 

আনি যদি এই অগত্রয়ের 

1 খ. 

ক ধলে, যে . ঠারেছে: 

ভ্রমণ করে এত ভ্বিগতক্ত হয়েছেন, এ ত সাধাস্ব 
চমৎকারের বিষয় নয়। নয়ত, আপনার কি মতি 
তার্গীবের সহিত গো-বিষয়ক ফোন বিবাদ হয়েছে? 

বলুন দেখি, মহধি শক্রাচার্ধোর আশ্রমে কি কোন 
নন্দিনীনাস্ী কামধেছু আছে, না আপনি তার 
দেবযাপীনামী নন্দিলীর কটাক্ষশণরে পতিত 
হয়েছেন? ব্যন্ত | বঙগুন দেখি, শুক্রকন্তা দেবযামীকে 
আপনি দেখেছেন নাকি? 

রাঁজ1। (শ্থগণত) হা পরমেশ্বর | সে চক্্রানন 
কিআর এজন্মে দর্শন করবো! আহা! খধি- 
তনয়ার কি অপরূপ রূপলাবপ্য! ( দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া) হা! অন্বঃকরণ! তুমি কি 
সেই নির্জন বন এবং সেই কৃপতট হতে তার 
প্রত্যাগমন করবে লা? হায়! হায়! সে কৃপের 
অন্ধকার কি আর সে চক্রের আতার দুমাকৃত 
হবে? 

বিদু। (হ্থগত ) হরিবোল হরি! সব প্রতূল 
হয়েছে! সেই খবিকন্তাটাই লকল অনর্থের মূল 
দেখতে পাচ্চি। য1 হউক, এখন রোগ নির্ণর 
হয়েছে) কিন্ত এবিকারের মকরধবঞ্জ ব্যতীত আর 
ওষধ কি আছে? (প্রকাশে) কেমন, মহারাজ, 
আপনি কি আজ। করেন? 

রাজা । সথে মাধব্য, তুমি কি ব্লছিলে? 
বিদু। বল্বেো! আর কি? মহারাজ্জ! আপনি 

গ্রলাপ বকৃছেন তাই শুন্ছি। 
রাজা। কেন, তাই, প্রলাপ কেদ? তুমিই বল 

দেখি, বিধাতার এ কি অন্ভুত লীল!! দেখ থে. 
 মহামূল্য মাণিক্য রাজচক্রুবর্ভাীর মুকুটের উপযুক্ত, 

তমোষয় গিরিগহ্বর কি তার, শর্ত মন রি 
( দীর্ঘনিষ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 2) ্ | 

নুলোচনা মৃষ্ী শ্রমে নির্জন কাননে ঃ / 
গঞ্পনুক্ত1 শোতে গুণ শুক্তির লদলে। 
 হবীরকের ছট। বদ্ধ খনিয় তিতর। 

: গঘ! ধনাচ্ছর হয় পুরণ শশধর ॥ 
পল্পের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয় ) 

ছার, বিধি, এ কুবিধি কিলের লাগিয়া ? 

্। ও কি মহারান? যেস্ধপ তাখোদয় 
দেখ.ছিঃ আপনার স্কন্ধে দেবী সরন্বতী, আবিতুতী 
হয়েছেন নাকি? (উচ্চহান্ত) | 



৫৮ 

রাজা । কিছে সথে, আমার প্রতি তগবৰতী 
বাঁদেধীর রুপাদৃষ্টি হলে দোষ কি? 

বিদু। (সহান্ত বদলে) এমন কিছু নয়) তবে 

তা ছলে রাঞ্জলক্্ীর নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণ্ড 

পরিত]াগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর রা্বৃতির 
পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অধলগ্ন করুন। 

রাজা । কেন? কেন? 
বিদু। বয়ন্ত, আপনি কি জানেন না, লক্ষী 

লরগ্বতীর সপত্বী, অতএব ভূষগ্ডলে সপত্বী-প্রণয় 
কি সম্ভব? 

রান্দ1!। সথে মাধব্য! তুমি কবিকুপকে হেয়- 
জ্ঞান করে! না, তারা 'গ্রকৃতিশ্বরূপ খিশ্বব্যাপিনী 
অগন্মাতার বরপুঝ। 

বিদু। (সান্তা বাদে) মহারাজ! এ কথা 
কবি ভায়ারাই বলেন। আমার বিষেচনায়, তার! 
ধরঞ্চ উদরশ্থরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্ত। 

রাজা। (সহান্ত বদনে) সথে! তবে তুমিও 
তত এক জন মহাকবি, কেন না, সেই উদরদেবের 
তুমি এক জন প্রধান বরপুজ্র। 

বিদু। বয়ন | আপনি যা! বলেন। সেষা 
হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ভার্নবছুছিতা দেব- 
যানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন 
স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি? 

রাজ । ( দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া) 
সখে, তার সঞ্চিত দৈববোগে এক নির্ঘন কাননে 
অ[মার সাক্ষাৎ হয়েছিল। 

বিদু। কি আশ্চর্য্য! তা মহারাজ, আপনি 
এমন অমূল্য রদ্ধ নির্জন স্থানে পেয়ে কি কল্যেন? 

ঝাজা। আরকি করবো, ভাই! তার পরি- 
চয় পেয়ে আমি জন্তেব্যন্তে সেখান থেকে প্রস্থান 
কল্যেম। 

বিদু। (লহাগ ব্দনে) সে কি মহারাজ! 
বিফসিত কমল দেখে কি মধুকর কখনও বিমুখ 
হর? 

রাজা । সখে, সত্য বটে! কিন্ত দেবযানী 
ব্রাহ্মণকন্তা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হতে 
লর্পমণির কাস্তি দেখে তত্প্রতি ধাবমান হয়, পরে 
নিকটব্্জা হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, 
আমিও . লে নবযৌধনা অস্ুপমা রূপবতী খবি- 
তনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেষ। 

বি€ু। , মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার 
উত্তমই করেছেন। 

রাজ1। লা তাই, ফেমন করে জার উত্তম 

( দীর্ঘনিশ্বাস)। রর 

করেছি? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে 

পলায়ন কলে)ষ, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা! করা 

ছুক্ধর হয়েছে! (গাঝ্ে'খান করিয়া) সথে! এ 

যাতনা আমার আর সহা ছয় না! আগ্রেছ গিরি কি 

হুতাখনকে চিরকাল অভ্যন্তরে রাখতে পারে? 

্ান্তই বিদু। মহারাজ আপনি এ বিষয়ে 

হতাশ হবেন লা। | | 

রাঞ্। সখে মাধব্য ! মকুদুমে তুর টুর মুগব্র। 

মায়াবিনী মরীঠিকাকে দূর থেকে দর্শন করে, 

বারি লাভে ধাবমান হলে জবন-উদ্দেশে কেবল 

তার ভীবনেরই সংশয় হস! এ বিষয়ে আশ। 

কল্যে আমারও সেই দশ! ঘটতে পারে। খাবি- 
কনা দেবযানী আমার পক্ষে মনীচিফান্বরূপ। 

যেছেতুক তার ব্রাহ্গণকুলে জন্ম, গতরাং তিনি 

কত্রিযছুপ্রাপ] 1 ছে পরমেশ্বর। আমি তোমার 

নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তৃমি ন পরম 

রমীয় বস্তকে আমার গ্রতি ভুঃখকদ -ল্যে! 
কেবল আমাকে যাতন। দিবার গন্যেই 1: + পল্প 
আমার পক্ষে সকণ্টক মুপালের উপর রেখেছ 

বিদু। মহারাভ, আপনি এত চঞ্চল ' 
না। বয়ন! বুদ্ধি থাকলে সক কর্ধই কে: 

সুলিদ্ধহুয়। দেখুন দেখি, আমি এমন সঃ 
করে দিচ্চি, যাতে এখনই আপনার 
ব্যাকুলত। দূর হয়ে বাবে। 

রাজ | (সহাহ্য খদনে) লখে। তদে খার 

বিল্থঘ কেন? এস, তোমার এ উপায়ে দ্বার 
মুক্ত কর। 

বিদু। যে আজ্ঞা, যছারাজ! আমি আগত- 
গ্রায়। 

এ সি এ এও 

[ প্রস্থান। 

যাজা। (দীর্ঘনশ্বাল পরিত্যাগ করিয়া 
দ্বগত) আহা! কি কুগমেই বা দৈত্যদেশে পরা- 
পণ করেছিলেম। (চিস্ত। করিয়া) হে রসনে! 
তোয়ার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার 
কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেন না, 
দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেছেতুক 
তার! সেখানে বিধাতার শি্পনৈপুশ্যের সার 
পর্ার্থ দর্শন করেছে। ( পরিক্রথণ) বাড়বানলে 
পরিতণ্ত হলে সাগর যেমন উৎ্কন্িত হুল, আমিও 
কি অভ সেইরূপ হুলেম? হে প্রভে! অনঙ্গ, 
তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে বলে, কি 



প্রতিছিংসার নিষিত্তে মানবজাতিকে কাঙাগিতে 
. সেইরূপ দগ্ধীকর? (দীর্থনিশ্বাস) কি আশ্চর্য্য! 

আমি কি মুগয়া করতে গিয়ে শ্বয়ং কামব্টাধের 
লক্ষা হয়ে আঙপাম! (উপবেশন) তা আমার 
এমন চঞ্চল হওয়ায় কি লাভ? (সচকিতে) এ 
আবার কি? 

(এক জন নটীলছিত বিদুষকের পুনঃ গ্রবেশ ) 

বিদু। মহারাজ, এই দেখুন। ইনিই কাম- 
সরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী। 

নটী। মহারাজের জয় হউক! (প্রণাম) 
রাজা । কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধব! খাক। 

(বিদুষকের প্রাত ) লখে এ সুন্দরী কে? 
বিদু। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্বশী) ইত্তপুতী 

অমরাবভীতে বসতি না ঝরে আপনার এই 
মহানগরীতে ই অংস্থিতি করেন। ৮ 

রাজা। কি ছে লখেঞ্মাঁধবা, তুধষি যে 
একেবারে রলিকচুড়ামণি হয়ে উঠলে। | 

বিদ্ব। (কুতাঞ্রলিপুটে) বয়ন |] নারে করি 
কি? দেখুন মলয়গিরর নিকটস্থ অতি লামান্ত 
সামান্ত তরুও চনান ছয়ে যায়) তা এ দগ্দ্র 
ব্রাঙ্গণ আপনারই অন্ুচর ) এ যে রগপিক ছষে, 
তার আশ্চর্ঘয কি? 

রাজ] সে ষ| ছক, এ মুন্দরীকে এখানে 
আন] হয়েছে কেন, বল দেখি? 

বিটু। বয়গ্ত | আপান সেই খবিকন্যাকে দেখে 
ভেবেছেন যে তাঁর ভূঙ্য রূপবতী বুঝি আর নাই, 
তা এখন একবার এ'র দিকে চেয়ে দেখুন দেখি? 

রাঞা। (অনান্তিকে ) সখে, অমৃত'ভিলাধী 
ব্যক্ির কি কখনও মধুতে তৃপ্ত জন্মে? 

ব্দি। (জনাঞ্তিকে) তা বটে, মহারাজ ! 

কিন্ত চন্ত্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধুপান 
ত্যাগ করে? বয়ন্ত! আপনি একবার এর একটি 
গান গুভ্গুন। (ন্টীর প্রতি) অর মুগাক্ষি, তুমি 
একটি গান করে মহারাজের চিত্তবিনোদন কর। 

নটা। আমি মহারাছের আজ্ঞাবর্তিণী। 
( উপৰেশন) 

গ্ীত। 

রাগিণী বাহার--তহাল জলদ-তেতল!। 

উদয় হইল সখি, সরস বস্তু । 
মোদ্দিত দশ দিশ পুষ্পগণে।- 
আর বছিছে সমীর লুশান্ব। 

মি 

টির 
_পিককুল কৃজিত,  ভৃঙ্গ বিগুাঞজত, 

| রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত। টা 
হত বিরহিণীগণ। মম্মখতাড়ন, 

তাপিত তস্থু বিনে কাস্ত ॥ 

রাজা । আহা! কি মধুর ম্বর! ভুলরি! 
তোমার লঙ্গীত শ্রধণে যে আযার অন্তঃকরণ কি 
পর্য্্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি না। 

(নেপথ্যে সয়োষে ) রে ছুরাচার, পাব দ্বার 
পাল! তুই কি মার্শ ব)জিকে ঘ্বারকদ্ধ কত্যে 
ইচ্ছা! করিল? | 

রাজ!। একি? বহিঘ্ণরে দাঁভ্িকের ভায় অতি 
প্রগল্ততার সহিত কে একজন কথা কচ হে? 

বিদু। বোধ করি, কোন তপন্থী হবে, তালা 
হলে আর এমন হুম্বর কার আছে? 

( দৌবারিকের প্রবেশ) 

দৌবা। মহারাজের জয় ছউক। মহারাজ | 
মছধি শুক্রাচাধ্য কোন বিশেষ কার্ষেযোপলক্ষে 
আপনার নিকট শ্বশিধ্য যুনিঘর কপিলকে প্রেরণ 
করেছেন) অনুমতি হলে মহারাজের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। 

রাজা। (গাঞজ্জোখান করিয়া পসন্রমে) সে 
1ক! মুনিবর কোথায়? আমাকে লীগ তার নিকটে 
লয়ে চল। | 

[ রাজ এবং দৌবারিকের প্রস্থান। 
চ্টী। (বিদুষকের প্রতি ) মছাশর, মহারাজ 

অত চঞ্চল হলেন কেন? 
বিদু। ছে চারুহাসিনিঃ তোমার মত্ত মধু- 

মালতী বিকশিত দেখলে, কার মন-অলি না অধীর 

হয়? | 
নটা। বাঃ1 ঠাকুরের কি শুশ্ম বুদ্ধ গা! অলি 

কি বিকশিতা মধুমালতীর আগ্রাণে পলায়ন করে? 
চল, দেখিগে মহারাঞ্জ কোথায় গেলেন। 

বি?) হে হুন্দরি, তৃমি অয়স্কান্ত মণি, আমি 
লৌহ! তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে 
আছি। (হুস্তধারণ) আহা, তোমার অধরে ইজ্জ 
প্রভৃতি দেবগণ অমৃততভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন। 

ছে মনোমোছিনি, তুধি একটি চুষ্ধ দিয়ে আমাকে 
অমর কর। 

নটা। (শ্বগ ) এ না বামুন বেটা তকম 
ঘাড় নয়। (প্রকাশে ),দুর হতভাগা! 

| | | বেগে পঙ্গণযর়ম । 



৩৪ 

বিদু। এঃ1 এছুশ্চারিণীর রাজার উপরেই 
লোত] কেবল অর্থই চিনেছে, রলিকতা দেখে না। 
যাই, দেখিগে, বেটা কোথায় গেল।  [প্রস্থান। 

ভাজা দয 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
গ্রতিষ্ঠানপুরীস্্রাঙতোরণ। 

( ফতিপর় নাগরিক দণ্ডায়মান ) 

প্রথ। আহা! কি সমারোহ | মহাশয়, এ 
দেখুন,_ 

দ্বিতী। জামার দৃষ্টিপথে লকল বস্তই যেন 
ধূসরময় বোধ হুচ্যে। ভাই ছে, সর্বচোর কাল 
সময় পেয়ে আমার দৃর্িপ্রপর প্রায়ই অপহরণ 
করেছে। 

গ্রথ। মহাশয়, এ দেখুন, কত শত হুন্ডি 
পকেরা মম গঞ্জপৃষ্ঠে আরূচ হয়ে অগ্রভাগে গমন 
কচ্যে। অছ্থো!--এ কি মেধাবলী, না পক্ষহীন 
অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহ! ! মধাভাগে 
নান! সঙ্জায় সম্দিত বাজিরাঁতীই বা! কি মনোহর 
গতিতে যাচ্যে! মহাশয়, একবার রখসঙ্খযার 

প্রতি দৃটিপাত করুন। এ দেখুন, শত শত পত!কা- 
শ্রেণী আকাশমগ্ডলে উডড'য়মান হছচ্যে। কি চমথ- 
কার! পদাতিক দলের বর্ম সুর্য)কিরণে মিশ্রিত 
হয়ে যেন বহি উদগীরণ কচ্যে। আবার দেখুন। 
পশ্চাত্তাগে নটনটার নানাধস্্র সহকারে কি মধুর 
দ্বরে সঙ্গীত কচো। (নেপথে] মঙগলবাস্ত) এ 
দেখুন, মহারাজ রখোপরি মহাবল বীরদলে পরি- 
বেছিত হয়ে রয়েছেন। আহা! মহারাজের কি 
অপরূপ রূপলাবণ্য। বোধ হুচো, যেন অস্য শবং 
পুরুযোভম টৈকুঠনিবাশী অনগণ লমভিব্যাছারে 
গরুড়ধ্বজজ রথে আরোহণ করে কমলার স্বয়ন্বরে 
গাল কচ্যেন। 

ভ্বিী। তাই হছে, নচ্বপুক্র যযাতি রূপ গুণে 
পুরুযোত্তমহ বটেন। আর শ্রত আছি, যে শুক্র” 

কন্তা দেবযানীও কমলার স্তার রূপবতী! এখন 
পরমেশ্বর করুন, পুরুষোস্তমের কমলা-পরিণয়ে 
জগজ্জনগণ যেরূপ পঠিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ধি 
এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ বাদ্য সেইরূপ 
আঁবকল ছৃখসম্পত্তি লাত করে। 

ভূতভী। মহাশয়! নছারাজের 
কি দৈত্যদেশেই লম্পরন হবে ? 

পরিণমক্রিয়। 

দ্বিতীয় । না, দৈত্যগুরু তার্গব শ্বকন্ঠা সহিত 
গোদাবরীত্তীর়ে পর্বত মুনির আশ্রমে অবস্থিতি 
কচ্যেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্যয 
নির্বাহ হবে। 

ভূতী। মহাশর। এ পরম আহনাদের বিষয়, 
কেন না, এই চক্্রবংশীয় রাগগণ চিরকাল দেবমিত্র) 
অতএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে বিবাদ 
হবার সম্পুর্ণ সম্ভাবনা ছিল। 

ঘ্বিতী। বোধ হয়, খবিবর ভার্গব সেই 
নিমিভেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে পর্বত মুনির 
আশ্রমে কচ্ঠাসহিত আগমন করেছেন। ( নেপথ্য 
ভিয়খে অবলোকন করিয়া) ও কে ছে? রাজ- 
মন্ত্রী নয়? 

তৃতীয়। আজে হা, মন্ত্রী মছাশয়ই বটেন। 

( মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

মন্ত্রী। (ম্বগত;) অদ্য অনস্তদেব ত আমার 
স্বন্ধেই ধরাতার অর্পণ করে প্রস্থান কলোন। 

প্রথম। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মঙ্্রিবর, মহারাজ 
কত দিনের নিমিত শ্বদেশ পরিত্যাগ কল্যেন? 

মন্ত্রী। মহাশয়) তা বলা স্বকঠিন। শ্রুত আছি, 
যে গোদ্দাবদীতীরস্থ গ্রদেশ সকল পরম রমনীয়। 
সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও 
মছাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত মুগয়াসভ, 
ভাতে নুতন পরিণয় ছলে মহিযীর সহিত সে দেশে 
কিঞিৎ কাল সহবাস ও নান! তীর্থ পর্যযটন লা! 
করে বোধ হয়, হ্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না। . 

দ্বিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়! আর যখন 
আপনার তুল্য মন্ত্রঘরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ 
করেছেন, তখন রা্রকার্ষেযও নিশ্চিন্ত থাকবেন। 

ম্ত্রী। সে আপনাদের অগ্রগ্রহ। আমি 
শক্তা)চুসারে প্রজাপালনে কখনই ত্রুটি করবো না। 
কিন্ত দেবেন্রের অনুপস্থিতিতে কি শ্বর্গপুতীর তেমন 
শোভা থাকে? চন্্র উদিত না হলে কি আকাশ- 
মণ্ডল নক্ষত্রলমুছে তাদশ শোভমান হয়? কুমার 
ব]তিরেকে দেবসৈস্ঠের পরিচালন] কত্যে আর কে 
সমর্থ ছয়? 

ঘিতী। তা বটে, কিন্ত আপনিও বুদ্ধিবলে 
হুতীয় বুছস্পতি। অতএব আমাদের মহীজ্জের 
প্রত্যাগমনকাল পর্য্যস্ত যে আপনার দ্বার। রাজকার্যয 

মুচারুরূপে পরিচালিত হুবে, তার কোন সংশয়ই 
নাই। (ক্র্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব 
শ্রুতগোচর হচ্যে 71 যোধ করি, মহারাজ অনেক 



শান 
 ছুরে গমদ করেছেন। আমাদের আর এ স্থলে 
£ অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন 1 চলুন আমরাও 
_ স্বশ্থগৃছে গমন করি। 

মন্ত্রী। হা, তবে চমুন। 
[সকলের প্রস্থান । 

ইতি ঘিতীয়াঙ্ক। 

তভীন্মাহ্ 
প্রথম গর্ভান্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী--রাজনিকেতন-সন্মুখে | 

( মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

ম্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ ড্র মুনির আশ্রম 
হতে, হ্বদেশে গ্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম 
সৌভাগ্য আর আহলাদের বিষয়। যেমন রজনী 
অবসন্ন হলে হৃর্যাদেবের পুনঃগ্রকাশে জগন্মাতা 

বন্বন্ধর। প্রকুল্পচিগ্া হন, রাঁজবিরহে কাতর! রাজ- 
ধানীও নৃপাগমনে অদ্য সেইনপ হয়েছে। (নেপথ্যে 
মঙ্গল বাস) পুরবাশীর! অদ্য অপার আনন্দার্ণবে মগ্ন 
হয়েছে! অস্ত যেন কোন দেবোতৎসবই হুচ্যে | 
আর নাছবেই বা কেন? নহুবপুক্র যযাতি এই 
বিশাল চক্রবংশের চুড়ামপি) আর খাধিবর- ছঞ্িতা , 
দেবধানীও ন্ূপগুণে অস্ভুপমা);) অতএব এদের 

সঙ্গাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! রাজমহ্যী 
যেন সাক্ষাৎ লক্ষীন্ববপ11 এমন দয়াশীগা, পরোপ- 

_ কারিণী, পতিপরারণা স্ত্রী, বোধ হয়ঃ ভূমগ্ুলে আর 
. নাই। আর আমাদের মহারাঞজজও বেদবিজ্ঞাবলে 

নিরুপম। অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পানর 
বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত) নচেৎ 
অমৃত কি কখন চগ্ডালের তক্ষ্য হয়ে থাকে? 
লোচনানন্দ জধাকর ব্যতিরেকে রোছ্নির কি 
প্রকৃত শোতা হয়? রাজহংসী বিকশিত কমল- 
কাননেই গমন করে থাকে । মহারাজ প্রায় 
সার্ক বৎসর রানীর সছিত নান] দেশ ভ্রমণ ও নান! 
তীর্থ দর্শন করে এত দিনে শ্বরাজধানীতে পুনরা- 
গধন ফল্যেন )--যছ নাষে নৃপবরের যে একটি 
নবকুষার জন্মেছেনত তিনিও সর্ববনূলঙগণধারী। 
আহ1! যেন নুচারু শমীবৃক্ষের অভ্যান্তরস্থ অগ্রিকণা 
পৃথিবীকে উজ্জল করবার গন্ধে বহির্থত হয়েছে! 
এক্ষণে আবাদের গ্রার্থন! এই যে, কৃপাময় পরযেশ্বর 

পিতার সভায় পুত্রকেও যেন চক্রবশেশেখর করেল ৰ 
অঃ) মহারাজ রাঞ্জকর্থে নিধুক্ত হয়ে আমায় 

মন্ভক হতে যেন বনুদ্ধরার তার গ্রুপ করেছেন। 

কিন্ত আমার পরিশ্রমের সীমা মাই। বাই, রাজ” 
ভবনে উতৎসধ-্প্রকয়ণ সমাধা করিগে। 

. [প্রস্থান। 

( খিষ্টারছণ্তে বিদুষবের প্রষেশ ) 

বিদু। (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরণ কর! যেন 
পাপ কর্থই হলো, তায় কোন সন্দেহ নাই) কিন্ত 
চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, একথা ত 
কোন শান্ত্েই নাই। এই উত্তম নুখাস্ত শিষ্টাক্গুলি 
ভাগারী বেট] রাক্গভোগ হতে চুরি করে এক 
নির্জন স্থানে গোপন করে রেখেছিল); আমি 
চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি! উঃ, আমার 
কি বুদ্ধি! আমি কি পাপকর্থ করেছি? বদ্দি পাপ- 
কর্মই করে থাকি, তবে যা ছৌক, এতে উচিত 
প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই ত খণ্ডন হ'তে পারে। এক জন 
দরিদ্র সম্বংশজাত ব্রাঙ্ষণকে আহ্বান কবে তাকে 
কিঞিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে! 
আছা! ব্রাহ্মণভোজন পরম ধর্ম। (আপনার 

গ্রৃতি লক্ষা করিয়া ) হে দ্বিজবর | এ স্থলে আগমন 
পূর্বক কিঞিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। এই যে এলেম। 
ছে দাতঃ, কি মিটার দিবে, দাও দেখি? তবে 

বসতে আন্ঞা হুউক। (স্বয়ং উপবেশন) এই 
আহার করুন। (স্বয়ং ভোজন ) ওছে তত্তবৎসল! 

তুমি আমাকে প্রত্যন্ত পরিতুষ্ট করলে। (ম্বয়ং 
গাক্রোথান করিয়া) তুমি কি বর প্রার্থনা 
কর? ওহে ছ্বিতবর!| যদি এই মিষ্টার চুরি 
ব্ষিয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে 
যেন সে পাপ দূর হয়! তথাত্ত! এই 
ত নিশ্পাপী হলেম! ওছে, ব্রাঙ্মণকুলে জন্ম কি 
লামান্ত পুণের কর্ম! (উচ্চৈঃশ্বরে হানা) যা 
হউক! প্রায় দেড় বতসর রাজার সহিত নানাদেশ 
পর্যটন আর নানাতীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা 
যমুনা | তোমার মত পবিস্রা নদী আর ছুটি নাই! 
তোমার ভগিনী জাহণীর পাদপক্ছে সহত্র প্রণাম, 

কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরপাধুজে সহ সহ 
প্রণিপাত! তোমার নির্মল মলিলে গান করলে 
কি ক্ষুধার উদ্দ্েকই হয়! যাই, এখন আর বিলম্বে 
প্রয়োজন নাই | রাণী বললেন, যে একবার তুমি 
গিয়ে দেখে এসে! দেখি, আমার যছ কি কচো।? 
তা দেখতে গিয়ে আমার আবার মধো থাক ভিছ 



ই 

মি্টারও লাত হয়ে গেল। বেগারের পুণো কাম 
দর্শন। মন্দই কি? আপনার উদরতৃপ্তি হলো? 
এখন রাণীর মনঃ তৃত্তি করিগে। 

[ প্রস্থান। 

প্রতিষ্ঠানপুদী--রাজশুদ্ধান্ত। | 

(রাজা যধাতি এবং রাজী দেবধানী আমীন ). 

রাজী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে 
কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বলতে 
পারি না। কতবার তো! আঁপমায় মুখে সে কথা 
শুনেছি, তথাপি আবায় তাই গুনতে বাসন! হয়। 
ছে জাবিতেশ্বর! আপনি আমাকে সেই অন্ধকার. 
ময় কৃপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় 
হয়ে কোথায় গেলেন? 

রাজা] প্রিয়ে! যেমন কোন মছুধা কোন 
দেষকস্ভাকে দৈবযোগে অকম্মাৎ দর্শন করে ভয়ে 
অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রুপ তোমার 
নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মছারণ্যে 
প্রবেশ করলেম) কিন্তু আমার চিত্চকোর তোমার 
এই পূর্ণচন্ত্রাননের পুন্দার্শনে যে কিরূপ ব্যাকুঙ্গ হলো, 
যিনি অন্তর্ধামী ভগবান, 
পারেন। পরে আমি আতপতাপে তাপিত হককে 

বিশ্র'মার্থে এক তরুতলে উপবেশন কললেম এবং 
চতুর্দিগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই 
অদ্ধকারময় এবং পুগ্ঠাকার | কিঞিত পরে সেস্থান 
হতে গাত্রোথান করে গমনের উপক্রম কচ্ছি, 
এমন লময়ে এক হুরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত 
হলো]। শ্বাভাবিক মৃগরাসত্তি হেতু আমিও সেই 
হতিণীকে দর্শনমাজই শর'সনে এক খরতর শর 
ঘোঞ্জন! করঙ্গেম/ কিন্তু সন্ধানকালে কুবঙ্গিণী 
আমার গ্রতি দৃষ্টনিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল 
দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন 
প্বরণ ছলে! এবং তত্কালে আমি এমন বলছাীন 
আর বিযুদ্ধ ছলেম, যে আমার হুত্ত তে শরাশন 
ভূতলে কখন্যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই 
জানতে পাল্যেষ না। 

রাজী। (বাজার হুস্তধারণ এবং অনুরাগ- 
সহকারে) হে প্রাগদাখ। আমার কি শুভানৃ্! 
স্প্তার পর। 

তিশিই তা বলতে 

 খাইকলে খ্থারদী 

কাজা প্রেরসি] যি তোমার শুভাদৃষ্ তবে 
আমার কি? পরিয়ে! তুমি আমায় জন্ম সফল 

করেছে 1তার পর গমন ফরতে করতে এক 
কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে আমার মনে হলো 
যে, তুমিই আমাকে কুছরবে আহ্বান কচ্যে!। 

রাভী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই 
কোঁকিলার দেছে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, 
তবে গে কোকিল কুছরবে কেবল এইমাত্র বলতে, 
হেরাজনূ! আপনি সেই কুপতটে পুনর্গমন করুন, 
আপনার জঙ্থে শুক্রুকষ্ত। দেবযানী ব্যাকুলচিন্তে পথ 
নিরীক্ষণ কচো। 

রাজা। প্রিয়ে! আমার আন থে এত সুখ 
আছে, তা আমি স্বপ্রেও জানি না) যদি আমি && 
তখন জানতে পাত্যেম, তবে কি আর এ নগরীতে 

রস 

একাকী গ্রত্যাগমদ করি? একেবায়ে তোমাকে : 
আমার হৃৎপদ্ু/সনে উপবিষ্ট করিয়েই আনতেম।, 
আমি যেকি শুভলগ্ে দৈতাদেশে যাত্র। করেছিলেম, 
তা কেবল এখনই আানতে পাচিা। 

(বিদুষকের প্রবেশ) 

রাজা। কিছেছিজবর। কি সংবাদ? 
বদু। মহারাজ, শ্রীমান্ নবকুমারকে একবার 

দর্শন করে এলেম। রাজমছিযী চিরজীবিন 
হছউন। আছা1 কুমারের কি অপরূপ রূপলাৰণ: । 

ধিনি ঘ্বিতীয় কুমার, কিথা তরুণ অরুণ / 
শোভা! আরন1 হবেইবা কেন? প্পিতা যত, 
পিতা যন্ত*--আহা হা, কবিতাটা বিস্বৃত হলেম 
যে? ্ 

রাথা। (সহ্থাহা বদনে) ক্ষান্ত হওছে, ক্ষান্ত 

হও! তোমার মত ওদরিক ব্রাহ্মণের খাতদ্রব্যের 
নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে? 

রাজী । (ব্দুষকের প্রতি ) মহাশয় | আমার 
য্থুর নিদ্রাঙ্ষ হয়েছে নাকি? (রাজার প্রতি) 
নাথ! তবে আমি বিদায় হছই। 

রাজ।। প্রিয়ে, তোমার যেমন ইচ্ছ| হয়। 

[ রাজীর গ্রস্থান। 

ব্দু। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষপ্িয়- 
জাতির কি স্বভাব, তা বলে উঠা তার। এই দেখুন 
দেখি! আপনি দৈতাদেশে মৃগয়া করতে গিয়ে কি 
না করলেন? ক্ষত্রয়হুজ্রাপ)া মহ্র্য-কন্ঠাকেও 
আপনি লা করেছেন। আপনাকে ধন্তবাদ | 
আহ11 আপনি দৈত)দেশ হতে কি অপূর্ব অন্ুপষ 

সর 



প য্লাজা। (সহান্তরুখে) ভাই ছে! বোধ ছয়, 

শালিক: 
বই এ এনেছেন। তাল: তা  জিশগ করি, 
এমন »ত্বকি সেখানে আর আছে? 

দৈতাদেশে এ প্রকার »ত্ব অনেক আছে।. 
বিছু। মহারাজ, আমার ভ. তা বিশ্বাঙ 

হয় না। | 
রাজা। তুমি কি খর লক লহচনীগণকে 

দেখেছ? | 
বিদু। আজ্ঞা না। | 
রাজা । আহা! সথে, তীর রহানীনেন মধ্যে 

একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবপ্যের কথা 
কি বলবে! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লগ্মীদেবীই 

॥ বশীতে অবতীর্ঘ। হয়েছেন! সে যে মহিষীর 
নিতান্ত ছচরী, কি সখী, তাও ময়। 

ব্দু। কি তবে মহারাজ । 
রাজ|। তা ভাই, বলতে পারি না, মহ্িষী- 

কেও জিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা হুয়। আর আমিও 
যে তাকে বিলক্ষণ ম্পঞ্টরূপে দেখেছি, তাও নয়। 
যেমন ক্নাক্্রিকালে আকাশষমগ্ডল ঘনধট! দ্বারা আচ্ছর 
হলে নিশানাথ মূহূর্তকাল দুই হয়ে পুনরায় মেঘাবৃত 
হন, সেই দ্ন্দগী আমার দৃষ্টিপথে কয়েকবার সেই- 
রূপে পতিত হয়েছিল। বোধ হুয়, রাজ্ভীও ব1 
তাকে আমার সম্মুখে আসতে নিষেষ করে 
থাকবেন। আহা! সখে, তার কি বপ-মাধুধ্য | 
তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পল্মের উপর ঘ্বণ! জম্মে। 
আর তার মধুর অধরকে রতিলর্ববন্থ বললেও বলা 
যেতে পারে। 

(নেপথ্যে) দোহাই যহারাজের | আমি অতি 
দরিদ্র ব্রাঙ্ছণ। হায়! ছার! আমার জর্বনাশ 
হলে! । | 

রাজা । (সসম্রমে) একি! দেখ ত হছে? 
কোন্ ব্যক্তি রাগ্জদ্বারে এত উচ্চৈঃশ্বরে হাছাকার 
কচো? 

বিদু। যে আন্তা। আমি--(অর্দোজি) 
(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! 

হায়! হায়! আমার সর্বস্ব গেলো! 
“প্লাপ্া। বাও না ছে! বিলম্ব কচ্যো ফেন? 

ব্যাপারট1 কি? চিন্্রপুত্তলিকার স্থায় যে নিস্পন্দ 
হয়ে দাড়িয়ে রইলে? 

বিদু। আজ্ঞা না, ভাবছি বপিঃ দেব-অমাত্য 
হয়ে আপনি দৈতাগুরুর কন্তা বিষাঙছ করেছেন, 
সেই ক্রোবে বদি কোন ষায়াবী দৈত্যই বা! এসে 
থাকে? ত1 হলে--(অর্ধোজি ) 

বাা। আঃ. হু খানি
 ৭ ক কে রা 

| আমি অপনি যাই। 
বিদু। আজ্ঞা না হারিছ আমার আছে: ধা. 

থাকে, তাই হবে) আপনার যাওয়া কখনই উচিত ন 
হয না। না 

| শ্িহ্ান |... 
: রাজা। (খাজোখান করিয়া শিখে গ্বগত ). 

বান্মপঙ্জাতি বুদ্ধে বৃহস্পতি বটে, কিন্তু স্রীলোকা- 
পেক্ষাও ভীরু! (চিত্ত/ করিয়া) সে থা হৌক, 
সে ম্্রীলোকটি যে কে, তা। আমি ভেষে চিনে কিছুই 
স্থির তে পাচি না। আমরা যখন গোদদাবরী- 
তীরস্থ পর্বত মুনির আশ্রষে কিঞিৎ ফাল বিহায় 
করি, তখন একদিন আমি একলা. নদীতটে ভ্রথণ 
কত্ত কত্যে এক পুশ্পোস্ানে প্রবেশ করেছিলাম | 
পেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌধনা কামিনীকে 
দেখলেষ, আপনার করতলে কফপোল বিচ্ভাস করে 
অশোকবৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো, যে 

সে চিন্তার্বে মগ্রা রয়েছে; আর তার চারি- 
দিকে নান! কুনু বিভ্ৃত ছিল, তাতে এমনি 
অনুমান হতে লাগলো, যেন দেবতাগণ সেই 
মবযৌবনা অঙ্লনার সৌনর্য/গুণে পরিতু্ট ছয়ে তার 
উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, বিন্বা স্বয়ং বসন্তরাজ 
বিকপিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রতি ভ্রমে তাকে 
পুজা করেছেন! পরে আমার পদশব শুনে 

সেই বাম! আমার দিকে নয়নপাত করে, যেমন 
কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিনী পবনবেগে পলায়ন 
করে, তেমনি ব্যস্তলমন্তে অন্তহিতা হলো। 
পরম্পরায় শুনেছি, যে এ মুন্দরী দৈতারাজকন্যা 
শরেঠা) কিন্ত তার পর আর কোন পরিচন়্ 
পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়া আাবতক 
কিন্ত----( অর্দোক্ি ) 

(বিদুষকের এক ছন ব্রাহ্মণ সহিত 
পুনঃ গ্রাবেশ ) 

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের! আমি অতি 
দরিজ্ত ব্রহ্গণ ! আমার সর্বনাশ হলো। 

রাজা । কেন, কেন? বৃত্তান্তটা কি বুম 
দেখি? 

ব্রাঙ্ম। (কতাঞ্পিপুটে ) ধর্থাবতার | কয়েক 
জন হুর্দাস্ত তস্কর আমার গৃছ্ে শ্রবেশ করে 
যথাপর্বশ্ব অপছ্রণ কচ্যে! হায়! ছার! কি 
সর্বনাশ | হে নরেম্বর। আপন আমাকে রক্ষা 
করুন। | 



৬৪ মাইকেলপগ্রস্থাবলী 

রাজা। (লরোষে) সেকি? এ রাছে) 
এমন নির্ভর পাষণ্ড লোক কে আছে, ধে ত্রাঙ্গণের 

ধন অপহৃগণ করে? মহাশয়, আপনি ক্রন্দন সম্থরণ 
ফরুন, আমি শ্বহত্তে এই মুহূর্তেই সেই ছুরাচার 
দন্যুদলের যথোচিত দণ্ড বিধান করবো। 
(বিদুষকের প্রতি) লখে মাধব্য, তুমি ত্বয়ায় 
আমার ধনুর্ববাণ ও অনিচর্থ আন দেখি। 

বিদব। মহারাজ। আপনার ন্বয়ং যাবার 
প্রয়োজন কি? 

রাজ]। (লক্রোধে) তুমি কি আমার আত্তা 
অবহ্ল! কর? 

বিদ্বু। (সত্্রাসে) সেকি, মহারাজ 1 আমার 
এমন কি সাধা যে আপনার আজ উদ্লজ্ঘন করি? 

[ বেগে গ্রস্থান। 

রাজ।। মহাশয়। কত জন তন্কর আপনার 

গৃহ ক্রমণ করেছে? 
ব্রাহ্ছ। হে মহীপতে, তা নিশ্চয় বলতে 

পারি না। হায়] হায়! আমার সর্বশ্ব গেলো। 

যাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন) 
আর বুথ! আক্ষেপ ক?বেননা। 

(বিদুষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া! পুনঃ প্রবেশ ) 

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম। (অন্ত্রগ্রহণ) এখন 
চলুন যাই। 

| রাঙা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান। 

বিদু। (শ্বগত) যেমন আহৃতি দিলে অমি 
জলে উঠে, তেষনি শত্র-নামে আঘাদের মহা" 

রাজেরও কোপাগ্রি জলে উঠলো । চোর ব্টোদের 
আজ যে মরণদশ। ধরেছে, তার কোন সন্দেহ 
নাই। মরবার জগ্ভই [পপড়ের পাখা উঠে। 
এখন এখানে থেকে আর কি করবো? যাই, 
মগয়পালের মিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে। 

[গ্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানপুবী--রাজান্ঃপুর*মংক্রান্ত উদ্ভান। 

(বকানথর এবং শঙ্গিঠ্ার প্রধেশ ) 

ভদ্রে। এ কথ! আমি তোমার মাতা 
তিপি 

ব্ক। 
দৈতারাজ্যহ্ষাকে কি প্রকারে বলবে!? 

তোমা বিশ্লহে শোকানলে যে কি পর্যন্ত পারি 
তাপিত! হুচ্যেন,। তা! বল! ছৃফর। হে কল্যাণি, 
ভোন! ব্যতিরেকে সে শোকানল - নির্ব্বংণ হ্বার 
আর উপায়ান্তয় নাই। 

শন্মি। মুছাশয়। আমার অশ্রজলে যদি সে 
অগ্নি নির্ববাণ হয়, তবে আমি তা অবশ্ই করবো) 
কিন্ত আমি দৈতাপুরীতে আর এ জন্মে ফিরে যাৰ 
না! (অধোবদনে রোদন ) 

বক। ভত্রে, গুরু মহধিকে তোমার পিতা 
নানাবিধ পুক্রাবিধিতে পরিতুষ্ট করেছেন ॥ রাজচক্র- 
বাঁ যযাতির পাটরামী দেবধাশী ম্বীয় পিডৃ-আল্তা 
কথনই উজ্বন ব| অবহেলা করবেন না। যদ্ভপি 
তৃমি অন্ুষতি কর, আমি রাঁজসভায় উপস্থিত হয়ে 
বৃপতিকে এ সকল বৃত্ধান্ত অবগত করাই। হে 
কল্যাণি ! তোমা বিরহে দৈত্যপুণী এককালে অন্ধ- 
কার হয়েছে); আর পুরবাপীরাও রাজদম্পতির 
ছুঃখে পরম দ্ুঃখিত। 

শন্সি। মহাশয়। আপনি যদি এ কথ! 
হৃপত্িকে অবগত করতে উদ্ভত হন, তবে আমি এই 
মুহূর্তেই এম্থলে প্রাণভ্যাগ করবে! । (রোদন ) 

বক। শুতে, তবে বল, আমার কি করা 
কর্তব্য? 

শর্শি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গম্ন 
করুন এবং আমার জনক জঅননীকে লহ্শ্র সহ 
প্রণাম আনিয়ে এই বথ। বলবেন, তোষাগের 
হতভা(গশী ছুছিতার এই প্রর্থনা, যে তোমর: 
তাকে জন্মের মত বিশ্বৃত হও। পু 

বক। রাজনন্দিনি, তোমার অনক জ্ননীকে 
আমি এ কথা কেমন করে যলবে11? তুমি তাদের 
একমাত্র কন্তা। তুমি তাদের মানস মরোবরের 
একটি মাত্র পদ্মিনী) তুম কেবল গুদের হৃদয়া- 

কাশের পুর্ণ শশী। 
শশ্মি। মহাশয়, দেখুন। এ পৃথিবীতে কত 

শত লোকের সন্তানসন্ততি রানেই মানব- 
লীল। লম্বঃণ করে? তা! তার! কি চিরকাল 
শোকানলে পরিতণ্ড হম? শোকানল কথন 
চিযনস্থায়ী নয়। 

বক। কল্যাশি, তবে কি তোষার এই ইচ্ছা, 
যেতুমি আপনার জন্মভুষি আর দর্শন করবে না? 
তোমার পিত। মাতাকে কি একবারে বিস্থৃত হলে? 
আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে 
হলো? 

শার্। মহাশয়, আমার পিত! মাতা আমার 



বা 

(শনি নাটক 

যানস-মনদিরে চিরকাল পৃ্িত রয়েছেন। যেধন 
কোন ব্যক্তি, কোন পরম পবিজ্ঞ তীর্থ দর্শন করে 
এসে তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাদের প্রতিযৃর্তি 
আপনার মনোষন্দিরে সংস্থাপিত কয়ে তক্তিতাষে 

" সর্বদা ধ্যান করে, 
জনক-্রননীকে ভক্তি ও শ্রন্থার সহিত চিরকাল 

ক্ষ এখন বিবেচনা 
'« দুরবর্তিশী নয়) গাওচক্রবত্াঁ যযাতিও পরম দয়ানু ও 

আমিও সেইরূপ আমার 

স্বরণ করবো; কিন্ত দৈত্যদেশে গ্রত্যাগমদ 
করতে আপনি '. আমাকে আর অনুনোধ 

করবেন না। 

বক। বৎলে, তবে আমি বিদার হই। 
শর্ি। ( নিরুত্তরে রোদন) 
বক। (দীর্ঘনশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভঙ্রে 

করে দেখ! রা্লভা অতি 

পরহিতৈষী। তোমার আঙ্েপান্ত সমুদয় বিবরণ 
অবণযাজেই তিনি যে তোমাকে হ্বদেশগ্মনে 
অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই। 

শর্দি। (ম্বগত) হা হাদয়,। তুমি জালাবৃত 
পক্ষী তায় যত যুক্ত হতে চেষ্ট। কর, ততই আরও 
আবদ্ধ হও। (প্রকাশে) ছে মহাভাগ! আপনি 
ও কথা আর আমাকে ব্রবেন লা। 

বক। তবে আর অধিক কি বলবো? শুতে, 

জগদীশ্থর তোমার কল্যাণ করুন! আমার আর 
এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়ো্ন নাই, আমি 

শি 

ব 

বিদায় হলেন। 
লা 

[ প্রস্থান। 

শর্ি। (স্বগত) এছ্বরন্ব শোকসাগর হতে 

আমাকে আর কে উদ্ধার করবে? হু] হতব্ধাত$। 
ভোমার মনে কিএই ছিল? তা তোমারই ব! 
দোষকি! (রোদন) আমি আপন কর্ণপোষে 
এ ফল ভোগ কচ্চি। গুরুকন্টার সহিত বিবাদ 
বরে প্রথমে রাত্রভোগচ্যুত| হয়ে দাসী হলেন) তা 
দাসী হয়েও ত বযং তাল হিলেম, গুরুর আশ্রমে 
তকোন ক্লেশই ছিলনা) বিস্তুএ আবার বিধির 
কি বিড়মনা! হু! অবোধ অস্তঃকরপ, তুই বে 
রাজা বযাতির প্রতি এত অন্ুরত্ত হলি, এতে তোর 
কি-কোন ফললাত হবে? তা তোরই ব| 

.. দোষ কি? এমন মুর্তিমান্ কন্দর্পকে দেখে ফে 
| তার বশীভূত লা হয়া দিনকর উদরাচলে দর্পন 
(দিলে কি কমপিনী নিমীলিত থাকতে পারে? 

*( দীর্ঘনিশ্বাল পারত্যাগ করিয়া!) তা! আমার এ 
রোগের মৃতু) তর আর মি নাই! আহা! 

& সর. 

৫ 

ওরুকন্া দেবযানী কি ভাগ্যবতী! ০ ৰ 

ধৃক্ষতলে উপবেশন )। 

(রাজার প্রবেশ ) 

রাজা। (শ্বগত) আমি ত এ উচ্ভানে বু 
কাঁলাবিধি আলি নাই। শ্রত আছি, ধে এর 
চতুষ্পার্থ্ে মছিষীর রছ্চরীগণ মা! কি বাল করে। 
আহা | শ্বানটি কি রমনীয়! মন্দ সমীরণ সঞ্চারে 
এখানকার লতামগ্ডল কি দ্ুশীতল হয়ে রয়েছে! 
চতুর্দিকে প্রচণ্ড তপন-তাঁপ যেন দেব- -কোপাঁগ্ির 
স্থায় বন্বমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্ত এ প্রদেশের কি 

প্রশান্ত ভাব। বোধ হয়, যেন বিজননিহারিণী 
শাঞ্তিদেবী দুঃসহ প্রতাকর প্রভাবে একাস্ত অধীর! 
হয়ে, এখানেই নিগ্চচিতে বিরার্ঘ করচেন) এবং 
তার অনুয়োধে আর এই উদ্ভানস্থ বিহ্জমকুলের 

কৃপ্ণনরূপ স্ততিপাঠেই যেন হ্ুর্যদেব আপনার 
প্রথরতর কিরণপাল এ স্থল হতে সম্বরণ 

করেছেন। আহা! কি মনোহ্র স্থান! কিঞিৎ" 
কাল এখানে বিশ্রাম করে শ্রানস্ত দুর করি। 
(শিলাতলে উপবেশন) .ছুষ্ট তক্করগণ ঘোরতর 
সংগ্রাম করেছিল? কিন্তু আমি আগ-অন্ত্রে 
তাদের সকলকে তন্ম করেছি! (নেপথ্যে 
বীণাধ্বনি ) আহাহা! কি মধুর ধ্বনি! বোধ 
হয়, লঙ্গীতাবস্তায় নিপুশ। মছ্বীর কোন সহচরা 
সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাছারে আমোদ প্রমোণে 

কালযাপন কচ্যে। কিঞ্চিৎ নিকটবত্তা হয়ে শ্রধগ 

করি, দেখি। ( নিকটে গমন) 

নেপথ্যে (গত) 

রাগিনী সোহিনী বাহার-স্তাল আড়! । 

আমি তাবি যার তাবে, সে ত তা তাবে ন!। 
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞনা। 
করিয়ে হুখেরি লাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা) 
বিষম বিবাদী বিধি, গ্রেমনিধি মিলিলো না] 
তাব লাভ আশ! করে, মিছে পরেরি ভাবল! 
খেদে আছি হিয়দাণ, বুঝি প্রাণ রহিল লা। 
রাজা। আহা] কি মনোহর সঙ্গীত! মহ্যী 

যে এমন একজন নৃগাকিকা স্বদেশ হতে লঙ্গে এনে- 
ছেল, তা আবি স্বপ্রেও জানতেন না। (চিন্তা করিয়া) 
একি? আমার দক্ষিণ বাহ স্পদন হতে লাগলো 

কেন? এস্বলে নাদৃশ অনের কি কললাত হতে 
পারে? বলাও যার না, ভবিতব্যের ঘ্বার লর্বাজেই 
মুক্ত রয়েছে। দেখি, বিধাতার মনে কি আছে। 



রর  োজোখান 

বাবার স্বাধীন হতে চাও? তুমি কি জান না, যে 
পিঞ্জরবন্ধ পঙ্গীর চঞ্চল রা বধ? হা পিতা" 
মাতা] ছা! বদ্ধু-বান্ধয | ছা আদ্মতূমি! আমি 
কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না। 
(রোদন) : | 

রাজা। ( অগ্রসর হইয়া ন্বগত ) আহ্া। 
মধুরস্বয়া পল্লবাবৃতা কোকিল! কি নীরব হলো? 
( শর্ি্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরম হুদ্দরী 
নবযৌবনা ফাঁমিনীটি কে? হীন কি কোন দেবকস্ত] 
বনবিহার অতিলাষে স্বর্গ হতে এ উদ্ভানে অব্তীর্ঘ 
হয়েছেন ? নতুবা! পৃথিব'তে এতাদুশ অপরূপ রূপের 
কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা ক্মপৈক অরনৃশ্তভাবে 
দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচ্যেন? 
( বুক্ষান্তরালে শাবস্থিতি ) 

শর্ি। (মুক্তকঠে) বিধাতা স্ত্রীাতিকে 
পরাধীন করে হি করেছেন। দেখ, এ যে নুবর্ণ-বর্ণ 
লতা) স্বেচ্ছানুমারে ত্র অশোকবুক্ষকে বরণ করে 
আনিলন কচো যঙ্তপি কেউ ওকে অন্য কোন 
উন হতে এনে এ স্থলে রোপণ করে থাকে, 

তখাপি কি ও জন্মভূমিন্দর্শনার্থে আপনার প্রিয়তম 
তরুবরকে পরিত্যাগ কত্যে পারে? কিনব! যদি 
কেউ ওকে এখান হতে ম্ববলে লয়ে যায়, তবে 

কি ও আর প্রিয়বিরছে জীবন ধারণ করে? 
ছে রাজন! আমিও সেইমত তোমার জন্তে 
পিতামাতা, ব্ধুবান্ধবঃ জন্মভূমি, সকলই পরি- 
ত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন 
দেবের ন্ুগ্রলঙ্নতার অভিলাধে পৃথিবীস্থ সমুদার- 
স্বখভোগ পারত]াগ করে লন্গ্যাসধশ্ম অবলঘ্বন 
ফরে, আমিও সেইনপ যষাতিমূর্তি সার ঝরে অন্ত 
সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি! (রোদন) 

রাজ1। (শ্বগত) একি আশ্চর্য্য! এযে সেই 
দৈতারাঞ-ছুফিতা শন) কিন্ত এ যে আমার 
প্রতি অন্ুয়ক্ত। হয়েছে তা ত জানি স্বপ্নেও জানি 
না। (চিন্তা কগিয়া সপুলকে ) বোধ হয়, এই 
জয্ভেই বুঝি আমার ঈক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতেছিল। 
আহ] অস্ত আমার কি সুপ্রভাত! এমন রষণীরত্ব 
তাগ্যক্রমে প্রাণ্ড হলেষে কত যত্বে তাকে হৃদয়ে 
রাখি, তা বল! অলাধ্য। (অগ্রসর হই শর্দি্ঠার 
প্রতি) হে হন্দরি]! রুদ্রের কোপানলে মঙ্মথ 
পুনগ্বায় দগ্ধ হয়েছেন ন1 কিঃ যে তুঙি স্বর্গ পরিত্যাগ 
বয়ে এফাকিনী এ উদ্ভানে হিলাপ কচ? 

ব এরা: স্বগত ্ ছা 
হুতভাগিনি! ভুমি বচছাকরষে প্রণয়পরবশ হয়ে 

24 নু এও, 

ৃ শনি কে, অবলোকন বরা ণ 

হই! শ্বগত ) কি আশ্চর্য! মহারাজ যে একাকী 
এ উন্ভানে এসেছেন! 

রাজা। ছে মৃগাক্ষি। ভুমি বি মন্ধ্যনো- 
হারিণী রতিনা হও, তবে তুমি কে, এ উদ্ভান 

_ অপর্নূপ রূপলাবশ্যে উঞ্জরল কচেয। ? 
শার্প। (ম্থগত) আহা! গ্রাণনাথ কি মি- 

তাবী! ছা অন্তঃকরপ! তুমি এত চঞ্চল হলে ফেন? 
রাজা । ভদ্র, আমি কি অপরাধ করেছি, 

ষে তুমি মধুরতাবে আমার কর্ণকুছয়ের স্ুখগ্রদানে 
একেবারে বিরত হলে? 

শর্ি। ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) ছে নরেশ্বর, আমি 
রাজমহিষীর একজন পরিচারিক] মান্্র, তা 'দামীকে 
আপনার এ প্রকারে সম্বোধন কর। উচিত হয় না। 

রাজ1। না, না, দুন্দরি | তুমি সাক্ষাৎ রাজ- 
ক্ষমী। যা হৌক, যগ্যপি তুমি মহ্ধীর সহচগী 
হও, তবে-তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। 
অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমাকে বরণ কর। 

শর্শি। ছে নরবর!| আপনি এ দাসীকে 
এমত আজ্ঞা করবেন না। 

রাজা1| লুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গান্ধর্র- 
বিবাছ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে 
সর্বপ্রকারেই আমার অহুর্ূপ পাত্রী, অতএব ছে 
কল্যাণি, তুমি নিঃশক্কচিত্তে আমার পাণিগ্রহণ কর। 

শন্দি। (ম্বগত) হু] হাদয। তোর মলোরথ 

এত দিনের পর কি সফল হবে? (প্রকাশে) ছে 
নরনাথ! আপনি এ দাশীকে ক্ষমা ক্যা! 
আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনা মাজ্র। চা 

রাঞা। পরিয়ে, আমি হৃর্যযদেব ও দিশ্বাগুপকে 

সাক্ষী করে এই তোমার পাণিগ্রণ করলেম, (হস্ত 
ধারণ) তুমি অগ্ভ/বধি আমার রাজমহ্ধীপদ্ে 
অভিবিক্তা হলে। 

শন্মি। (সমমরমে ) হে নরেখবর। আপনি এ 
কি করেন? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্ত 
কুন্ুমে কখন স্পৃহা! করেন? 

রাজা । ( লহাহ্তব্ধনে ) আর কুমুদিনীরও চক্- 
স্পর্শে অগ্রফুল্প থাকা ত উচিত নয়! আছা! 
প্রেক্ষলি, অস্ত আমার কি শুভদিন! আমি যে 
দিবস তোমাকে গোর্দাবরীষ্নদীতটে পর্ববতঘুনির 
আশ্রমে দর্শন করেছিলেন, সেই দিন হতে তোমার 
এই অপূর্ব মোহিণীমুর্তি আমার হ্বয়-মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে! তা দেবতা নুপ্রসন্প হয়ে: 
এত দিনে আমায় অতীষ্টসিন্ধি ফলো/ন |. 

প্র 



রি 

টা 

রতিনি। গা) আহা! রা মহা: 
চা উশয়ের থেদোক্তি ক্ররণ হলে হাদয বিদীর্ণ হয়] 

(চিন্তা করিয়া) দেবযাণীর পরিণয়কালাবধিই 
প্রি়লধীর মনে জগ্মভূষির গ্রতি এইরূপ বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য | এমন সরলা বালার 
অন্তঃকরণ কি গুরুকপ্ভার সৌভাগ্যে ছিংসায় পরিণত : 
হলে! ? (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসন্্রমে) 

একি! মহারাজ বযাতি যে প্রিয়সঘীর লছিত 
কথোপকথন কচ্যেন। আহা | ছুইভনের একত্রে 
কি মনোছর শোতাই হয়েছে। যেন কমলিনী- 
নায়ক অবনীতে অবতীর্ণ ছয়ে প্রিয়তম! কমলিনীকে 
মধুরভাষে পরিতুষ্ট কচ্যেন। 

শন্মি। আমার ভাগ্যে যে এত মুখ হুবে, 
তা আমার কখনই মনে ছিল না) ছে নরেছ্র। 
যেমন কোন যু কুরঙ্িনী প্রাণতয়ে ভীত হয়ে 
কোন বিশাল পর্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথ! 

দালীও অগ্যাবধি সেইরূপ আপনার শরণাপন্ন 

হলো | মহারাজ, আমি এতদিন চির্ঃখিনী 

ছিলাম! (রোদন) 
রাজা। (শর্দিষ্ঠার অশ্র উন্মোচন করিতে 

করিতে) কেন কেন প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার 
নয়নযুগল কথন অশ্রুপূর্ণ হবার নিমিত্ডে কেন নাই? 

রাথা।। (ঘেবিকাকে অবলোকন করিয়! 

সসন্ত্রমে ) পরিয়ে, দেখ দেখি, এ জীলোকটি কে? 

শি। মহারাজ, ইনি আমার প্রির়লখী। এর 

নাম দেবিক | 
দেবি। মহারাজের জয় হছউক। 
রাজা । (দেবিকার প্রতি) নুন্দরি, তোমার 

কল্যাণে আমি সর্বঞ্রেই বিজয়ী। এই দেখ, আমি 
বিনা সমুদ্ত্রম্ছনে অদ্ক এই কষল-ক!ননে কমলাস্বন্নপ 
তোমার স্ধীঃত্ব প্রপ্ত হলেম। 

দেবি। (করযোড়ে ) নয়নাথ, এ রত্ব রাজ- 
যুকুটেরই যোগ্যাতরণ বটে, আমাদেরও অস্ত নয়ন 
সফল ছলো। 

শর্শি। তবে সখি (দেখিকার প্রতি ) 
সংবাদ কি বল দেখি? 

“দেবি। রাজনন্দিনি, বকানুর মহাশয় তোফার 
নিকট বিদায় হয়েও পুদর্বার একবার লাক্ষাৎ 
কত্যে নিতান্ত ইচ্ছুক) তিনি পুর্ববদিকের বৃক্ষ- 
বাটিকাতে অপেক্ষা কচ্যেন, তোষার যেমন তি 
হয়। 

রাজ।। ফোন্ যার? 

ৃ নি ). 
শি |. কাকুর হাশর ফজল তা হি... 

নি আমায় সহিত সাক্ষাৎ্কারণে ্  
আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেল। 7. 
ঝাজা। (সম্ঘমে )সে কি? আমি ইতর | 

বকান্ুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি, 
তিনি-একজন মহাবীরপুরুষ। তার যখোচিত সমাদ্বর 
না কলো আমার এ রাজধানীর কলম্ক হুবে। 
পরিয়ে, চল, আমরা সকলে অগ্রনর হয়ে শর 
সহ্তি সাক্ষাৎ করিগে। | | 

[ সকলের প্রস্থান। 

(বিদষকের প্রবেশ ) 

ব্দি। (দ্থগত) এই ত মছ্ছষীর পরিচারিকা- 
দের উদ্ভতান) তা কৈ, মহারাজ কোথায়? রক্ষক, 
বেট! মিথ্যা বললে নাকি? কি আপদ্! প্রিয়বয়ন্য 
অন্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে 
উঠেন। ছি! ক্ষঅঙ্জাতির কি দুঃশ্বভাব! এদের 
কবিতায়ার1 যে নরব্যাস্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ 
নয়। দেখ দেখি, এমন সময় 'কি মনুঘ্য গৃছের 
বাহির হতে পারে? আমি দরিদ্র ব্রাঙ্গণ, আমার 
কিছু হ্বথের শরীর নয়, তন্ুও আমার যে এ নৌজে 
কত রেশ বোধ ছচে), তা বলা দুফর। এই দেখ, 
আমি ষেল ছিমাচল-শিখর হয়েছি, আমার গা! থেকে 

যেকত শত নদ ও নদী নিঃহৃত হয়ে ভূলে পড়ছে, 
তার সীম! নাই। (মন্তকে হস্ত দিয়া) উঃ]! 
আমি গঙ্গাধর হলেম নাকি? তা না হলে আমার 

মন্তক-গ্রদেশে মন্দাকিণী যে এসে অবস্থিতি 
কচ্যেন। এর কারণ কি? যা হৌক, মহারাজ 
গেলেন কোথায়? তিনি যে একাকী দত্াদলের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন, এ কথ! শুনে প্রধাশীর! 
সকলে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈন্াধ্যক্ষের] 
পদাতিক দল লয়ে তার অন্বেষণে নানাদিকে 
অমণ কচো। কি উৎপাত! ভাঙ্গায় বসে যে 
মাছ বড়শীতে অনায়ালে গাথ! যায়, তার অস্ভে কি 
জলে ঝাঁপ দেওয়। উচিত? (চিত্তা করিয়া) হা, 
এও কিছু অসমৰ নয়। দেখ উত্ভানের চতুষ্পার্থে 

' স্বামীর পরিচারিকারা বসতি করে, তারা সকলেই 
দৈত্যকন্তা। শুনেছি, তারা নাকি পুরুষকে ভেড়া 
করেরাখে। কেজানে, বদি তাদের মধ্যে কেউ 
আমাদের কন্দর্প-শ্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ 
হয়ে তাকে মায়াৰলে সেইরূপই করে থাকে, তবেই 
ত ঘোর প্রমাণ! (চিত্তা করিয়! ) £1, ই, তাও বটে, 
আমারও ত এমন জায়গার দেখ! দেওয়া উচিত 



৮ 

কর্ণ নয়। যদিও জমি মছারাজের যতন ছয়ং | 
ূর্তিষান মন্মথ নই, তবু আমি নিতান্ত ক্দাকার, 
তাও বল! যায় না। কে জানে, যদি আযাফেও 
দেখে আবার কোন মাগীক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত 
আমি গেলেম! তা তেড়! হওয়া ত কখনই হবে 
না| আমি দুঃখী ত্রাঙ্ষণের ছেলে, আমার কি তা 
চলে? ও লব বরঞ্চ রাজাদের পোবায়; আমরা 
পেট ভরে খাব আর আশীব্বাদ করবো) এই ত 
জানি, তা সাত জন্ম বরং নারীর মৃখ না দেখবো, 
তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার হবো না--বাপ] 
(নেপথ্যাভিযুখে অবলোকন করিয়া স্চকিতে) 
ওকি? এনা--একমাগী আমার দিকে তাকিয়ে 

 ঝয়েছে? ও বাবা, কি সর্বনাশ! (বস্ত্ের 
দ্বারা মুখাবরণ ) মাগী আমার মুখটা না দেখতে 
পেলেই বাচি। হে প্রভু অন, তোমার পায়ে 
পড়ি, তুমি আমাকে এবিপ্দ হতে রক্ষাকর| তা 
আর কি? এখন দেখচি, পালাতে পাঙ্যেই রক্ষা । 

[ বেগে পলায়ন। 
ইতি তৃতীয়াঙ্ক। 

০৮ 

চ্ভক্থাহঃ 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী--রাগৃহ। 

(রাজা ও বিদুধকের প্রবেশ) 

ব্দু( বয়হ্য! আপনি অস্ত এত বিরসবদন 
ছয়েছেন কেন? 

রাজ!। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
আর ভাই! সর্বনাশ হয়েছে। হা বিধাতঃ, এ 
ছুত্ধর বিপদার্ণৰ হতে কিসে নিষ্ভার পাব? 

বিদু। সেকি মারা! ব্যাপারটা কি, 
বলুন দেখি? 

রাজা । আর তাই বলবো কি? যেমন 
কৌন পোতদ্পিক ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে 
ভয়ানক সযুদ্রষব্যে পথ হারালে, ব্যাকুল- 
চিত্বে কোন দিঙনির্থায়ক নক্ষত্রের প্রতি 
লায়বিবেচনায় যুহ্র্দুছঃ দৃষ্টিপাত করে, আফিও 
সেইরূপ এই অপার বিপদসাগরে পতিত হয়ে 
পরমকাকুণিক পরমেশ্বরকে একমাঝ্র তরল জ্ঞানে 
পর্ষদ মানসে ধ্যান কচি! হে জগৎপিতঃ, এ 
বিপদ্দে আমাকে রক্ষা করুন। ২ 

ধইকেলগ্থালী 

না (গত) এত কোন নি মান খ্যাপার 
ময়! আিভ্বন-বিখ্যাত য়াচক্রেবর্ডী বাতি যে 
এতাদৃশ আসিত হয়েছেন, কারণটাই কি? 
(গ্রকাশে) মহারাজ! ব্যাপারটা কি বঙগুন দেখি? 

রাঁজা। আরকি বলব তাই! এবার সর্বনাশ 
উপস্থিত) এত দলের পর রানী আমার প্রেম়সী 
শর্দিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন । 

বিদু। বলেন কি মহারাজ? তাএযে অনিষ্ট 
ঘটন!, তার কোন ললোছ নাই) তাল, রামহিবী 
কি প্রকারে এ সকল বিষন্ন জানতে পালে)ন? 

রাঞা। সখে, সৈকথা কেন বিজ্ঞাসা কর? 
বিধাতা বিমুখ হলে লোকের আর দ্বঃখের 
পরিসীমা থাকে না: মহ্যী অন্ত লায়ংকালে 
অনেক যত্বপূর্বক তীর পরিচারিকারিগের উদ্যানে 
অমণ কত্যে আমাকে আহ্বান করেছিলেন) 

আমিও তাতে অশ্বীকার হতে পাল্েম ন1। 
ম্থতরাং আমরা তথায় উভয়ে জমণ করতে করতে 

প্রেয়পী শর্মিষ্ঠার গৃছের নিকটবর্তী হছলেম। ভাই 
ছে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার 
উদ্বিগ্ন হলো, তা বলা দুফর। 

বিদু।. বয়ন্ত, তার পর1 . 
রাজা। আমকে দেখে প্রিয়তম1 প্রেকপী 

শশ্দি্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাঙ্যব্রীড়া পরিত্যাগ 
করে গ্রফুল্লবদনে উর্ধ্বে আমার নিকটে এলো 
এবং রাঁজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিন্রাপিতের 
স্তায় ভব হয়ে দণ্ডীয়মান রইলো । 

বিদু। কিছুর্বাপাক। তার পর? 
রাজা। রাজ্জী তাদের ভ্ন্ধ দেখে মৃদুত্বরে 

বললেন, "ছে বত্খসগণ, তোমর! কিছুমাত্র শঙ্ক! করো! 
না।” এই কথ! শুনে সর্বকণ্ষ্ঠ পুরু সক্রোথে 
বীর কোমলবাহছ আস্ফালন করে বলো, “জামরা 
কাকেও শঙ্কা করি না। তুমি কো? তুমি যে 
আমাদের পিতার ছাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের 
জননী নও, তিনি হলে আমাদের কত আদর 
কত্যৈন।” 

এ বিদু। কি সর্বনাশ! বয়ন! তায়পর কি 
1? ও 

ঝাজ!। সে কথার আর বলবে! কি? তৎকালে 
আমার হন্তক কুলালচক্রের সায় একৈবারে ঘূর্ণারমান 

হছে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা করলেষ, 
ঘদিএ সময়ে জগম্মাতা ব্নুদ্ধরা দ্বিধা হন, ত! 
হলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করি! ( দীর্ঘ- 

 নিশ্বাল) 



তৎকালে আমাকে আর প্রিয়তমা শর্দিষ্ঠাকে বে 

লীমা নাই। 
কত অপমান, কত ভতরনা করলেন, তায় আর 

অধিক কি বলবো, বন্ধপ তেষন 
কটুবাক্য স্বয়ং বাগৃদেবীর যুখ হতে বহির্গিত ছতো, 
তাহলে আমি তাও সন্ধ করতেমনা; কিন্তু কি 
করি? রাজমছিবী খাষকগ্তা। বিশ্বেতঃ প্রিয়! 
শর্দি্ঠ।র সহিত তীর চির-বাদ। (দীর্ঘনিশ্বাস) 

বিদু। বয়ন্ত | সে যথার্থ বটে) কিস্ত আপনি 
এ বিষয়ে অধিক চিস্তাকুল হবেন না। রাজমহ্ষীর 
কোপাগ্ি শীঘ্রই নির্বাণ হবে| দেখুন, আকাশ- 
মণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্র থাকে না, প্রবল 
ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় ন1। 

রাজা । সখে, তুমি 
প্রকৃতরূপে অবগত নও । 
মানিনী। 

বিদু। বয়ন্ত! যে স্ত্রী পতিপ্রাপাঃ সে কি 
কখন আপনার প্রিম্নতমকে কাতর দেখতে পারে? 

রাকা | সখে, ভুমি কি বিবেচনা কর, যে 

মছিবীর প্ররুতি 

তিনি অত্যন্ত অভি. 

আমি রাজমছিবীর নিমিভেই এতাদৃশ ভ্রাসিত, 
হয়েছি? মৃগীর ভয়ে কি মুগরাজ ভীত হয়? যে 
কোযল বাহু গুস্পপরাসনে গুণযোজনায় রাস্ত হয়, 
এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ তয় করে? 

বিদু। তবে আপনার এতাদুশ চিন্তাকুল হবার 
কারণ কি? 

রাজা) সখে, যচ্চপি রাণী এ সকল বৃত্তান্ত 
পিতা মহর্ষ শুক্রাচার্ধ্কে অবগত করান, তবে 
সেই মছাতেজাঃ তপস্বীর কোপাগ্ন হতে আমাকে 
কে উদ্ধার করবে? যে হুভাশন প্রজ্ঞলত হলে 
স্বয়ং ব্রন্ধাও কম্পায়মান হন, সে ছুতাশন হতে আমি 

ছুর্বল মানব কি প্রকারে পরিজাণ পাবো? 
(দর্থনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়।) ছাঁয়! হাক! 
শর্গি্ঠার পাশিগ্রহণ করে আহি কি কুকর্ই 
করেছি! (চিন্তাকরিয়া)হারে পাষণ্ড নির্বোধ 
অন্তঃক্রণ] তুই সে নিরুপমা .নারীকে কেমন 
করে নিন্ম! করিস্, যার সহিত তুই মর্তে স্বর্টতোগ 
করেছিল? হান্ির] তুই যে এ পাপের যখো* 
চিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন লন্দেছ নাই! 
আহা, প্রের়সি ! যেব্যভি তোষার নিমিতে প্রাণ 
পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে উত্তত, সেই কি তোমার 
ছঃখের যুল হলে! হা! চারুছাসিলি! আমার 

শালা: 
দি খন, , আপনি ০ যে . একেখারে শি ন্ট 

রাজা। আর তাই, করি কি বল? াজমহিহী 

আরও বি কি এ টিং হা খিক হা ॥ আধ: 
হারের পল্পিমি 

৫ 

খিদু। বাত): এ বৃথা খেলোজি করেন: 
কেন? চলুন, আমরা উরে মহিষীর মন্দিরে যাই, 
তিনি অত্যান্ত দয়াশীা আর পতিপরারপা, তিনি 
আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্থই ক্রোধ 
সংবরণ করবেন! 

রাজা। সথে, তুমি কি. বিষেচল! 
যে মহিবী এ পর্যন্ত এ নগরীতে আছেন? 

ব্দি। (লসম্তরমে)লে কি মহারাজ? তবে 
রামহিষী কোথায়? ২. 

রাজা। ভাই! তিনি সখী পুর্ণিকাকে সঙ্গে 
চায়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বলতে 
পারে না। 

বিদু। (ত্রস্ত হইয়!) মছারাজ | একি সর্ব 
নাশের কথ! যগ্ধপি রাঁজ্ঞী ক্রে'ধবশে দৈত্যদেশেই 
ঞবেশ করবেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি 
এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন। 

রাআ। আর কি করবো? আমি জ্ঞানশু্য 
ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি ভাই! 

বিদু। কি সর্বনাশ! মহারাজ, আর কি 
বিলম্ব করা উচিত। চলুন, চলুন, অতি ত্বরায় 
পবন-বেগশালী অঙ্বার্ঢগণকে মহিবীর অস্বেষণে 
পাঠানয|কগে। কি সর্বনাশ] কি সর্বনাশ! 

ই প্রস্থান। 

বিভীয ধর্ত 
প্রতিষ্ঠানপুরীর নিকটস্থ যমুনা নদীতীরে 

অতিথিশাল!। 

( গুক্রচার্যয ও কপিলের প্রবেশ) 

গুক্র। আছা, কি রম্য স্থান! তো কপিল! 
প্র পরিদৃশ্যমান]! নগরী কি মাহাত্।। মছাতেজাঃ, 
পরস্তপ চক্্রবংশীয় রাজচক্রবর্তিগণের রাজধাণী? 

কপি। আন্তা ই।। 
গ্তক্র। আছ, কি মনোছয় নগরী! বোধ 

ছয়, বেন বিশ্বকর্মা এ সকল ০ট্রালিক, পরিখাচয় 
আর তোরণু প্রভৃতি নানাবিধ শ্রৃহ্ শ্রীতিকর 
বস্ত, কুবেরপুরী অলক1 আর ইন্ত্রপুদী অমরাব্তীকে 
জজ্জা। দিবার নিমিতেই পৃথিবীতে নির্াণ 
করেছেন। 

কপি। তগবম্, এ গ্রতিষ্ঠানপুরী বাছবলেজ 
রাঁজচক্র বা লহষপুজ যধাতির উপযুক্তই রা'জধালী। 

ফচ্যো, 



ও - শালী 

কারণ, ভার তুল্য যেদবে্যালপারগ, রি 

বীরশ্রেষ্ঠ রাও পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি 
ম্ছজ্ভ্্র সকলের মধ্যে দেবেজের সায় স্থিতি 
দিয়ে: ৮৭7 চট 

গুক্র। আমার প্রাপাধিক প্রিয়তম দেষ- 
যাঁণীকে এতাদৃশ লৃপার্রে প্রদান করা উত্তম রি 
হয়েছে। 

ফপি। জানা, তার রনেহ কি? 
গুক্র। বৎস! বনুদিবসাধধি আঁষার পরম 

শ্নেছপাত্রী দেবযালীর চক্্রানন দর্শন করি নাই, এবং 
তার যে সন্তান জ।ম্মছে, তাদেরও দেখতে অত্যন্ত 

. ইচ্ছ। হয় 1 সেই দ্বন্যই ত আমি এ দেশে আগমন 
করেছি, কিন্তু অগ্য তগধান আদিত্য প্রায় অস্তাচলে 
গমন কল্যেন। অতএব এ মুখুকালবেলার সময় ). 
তা এক্ষণে রাজধাশী গ্রবেশ কর] কোন ক্রমে যুক্তি 
সিদ্ধ নছে। হে বল, অদ্য এই নিকটবভঁ 
অতিথিশালার় বিশ্রামের আয়োজন কর। 

কপি। গ্রতো, যথ! ইচ্ছা! 
শুক্র। বৎস! তুমি এ দেশের সমুদয় বিশেষ- 

রূপে অবগত আঁচ, কেন না, ছ্্ব্যোনীর পাণিগ্রহণ 
কালে তুমিই রাজা যযাতিকে আ'হ্বানার্থে আগমন 
করেছিলে; অতএব তুমি কি9িৎ খাচ্য-দ্রব্যাদি 
আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে তগবান্ মার্ও 
অভ্যাচল্চুড়াব্্ী হলেন, আমি লায়ংকালের 
সন্ধ্যাবন্দপাদি সমাপন করি। 

কপি। ভগব্ম! আপনার যেন অতিরুচি। 

[ কপিলের প্রস্থান । 

শুক্র । (শ্বগত ) ষে পর্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন 
মা করে, তদব্ধি আমি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে 
দে্দেব মহাদেধকে প্মরণ করি। 

( বৃক্ষমূলে উপবেশন ) 

(দেবযানী এবং পুর্ণিকার ছন্নবেশে প্রবেশ ) 

পুণি। (দেব্যাশীর প্রতি) মহিষি। আপনার 
মুখে যে আর কথাটি নাই! 

দেব। সখি! এই নাঃ স্থান দেখে আমার 
অত্যন্ত ভয় হছচো। আমরা যে কি প্রকারে সেই 
দুরতর দৈত]দেশে বাব, আর পধ্মিধে] যে কে 
আমাদিগকে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার 
বকঃস্থল শুকৃষ়্ে উঠে। 

পূর্ণি। মহিষ! এ আমারও মনের বথা, 
কেবল জাপনার ভয়ে এ পধ্যস্ত গ্রকাশ করণে 

পারি না ৷ আমার 
কলান্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত। 

দেব), 

দেবি, ক্ষমা 

দেব।, 

প্রেয়সী শর্শিষ্ঠাকে লয়ে দুখে রাজ)তোগ করুক, 
সে শশ্মি্ঠাোকে রাজযছিবীর পদে অভিবিত্ত। করে 
তাঁকে লয়ে পরমন্থখে কালযাপন করুক, তার সঙ্গে 
আমার আর কি সম্পর্ক? তবে আমার ছুটি শিক 
সম্তান আছে, তাদের আমি আমার পিক্রাশ্রমে শী 
আনবো, তাঁরা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের 
রাজাযতোগে প্রয়োথথন কি? শর্শিষ্ঠার পুজের। 
রাঁজ্য-ভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করুক। 
আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই ছুরাচার, ছুঃশীল, 
দুষ্ট-পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল 1 আমার অকৃত্রিম 
প্রণয়ের কি এই প্রতিফল? যাকে শ্ুশীতল চন্দনবু্ 
ভেবে আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে ছুর্ষিগি। ॥ 
বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো! হায়! হায়! তা এ 
আমন ছুর্ঘতি কেন উপাস্থৃত হয়েছিল। আমি 
আপন হগ্ধে খ্ড়ীন তলে আপনার 
করেছি! আহা, যাকে রত্ব ভেবে অভি যত 

বক্ষংস্থলে ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রমে 
গ্রজলিত অনল হয়ে বক্ষ/স্থল দাহন কল্যে! 
(রোদন )ছায়রেবিধি! তোর এই কি উচিত? 
আমি এ ছুরাচারের প্রতি অন্ুরত্ হয়ে কি 
দুম্মই করেছি। এমন পতি থাকা ন! থাকা ছুই-ই 
তুল্য; তখ যেমন কর্ধ, তেমনই ফল পেলেম। 

পৃণি। রাজি! আপনি একে ত মহুবিকন্তা, 
তাতে আবার রাও্গৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা 

করুন দেখি, আপনার কি এমন অমজল কথা সধবা 
ছয়ে মুখেও আঁন। উচিত 1--( অর্ধোতি, ) 

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধব! বল কেন? 
 আফষার কিন্বামী আছে? আমি আমার স্বামীকে 

শর্দি্ঠারূপ . কাল্ভুজ্লিশীর কোলে সমর্পণ কষে 
এলেছি | হা! বিধাতঃ [--( যুচ্ছাপ্রণ্ডি ) 

(ক্রোধে) তোমার যদি এমনই 
ইচ্ছা থাকে, তবে যাও না ফেল?) কে তোসাকে র্ঁ 
ক টা ৰা চন 

বিনা মাহে: 

করুন, আধার অপরাধ | 
| ছে আমি আপনার নিতান্ত অনুগত) আপনি. 

যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে হারার, তায | 
আপনার পশ্চাদগামিনী হব। এ 

সথি, তুমি কি: আমাকে রী পাপ 
নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? এমন 
নরাধম, পাষগু, পাপী, ক্তপ্প পুরুষের মুখ কফি. 
আমার আর দেখা উচিত? লে ছ্বুবাচার তাঁর 

সি 

অপ্তকচ্ছেদ - 



না এ দি ঙ নি াহিবী থে 
অটৈতন্ত হলেন? ওগো এখানে কে আছ, শত 
একটু জল আন তো! শীঘ্র! শী! হার], 
ছায়! হায়! আমি কি করবে? এ অপরিচিত 
স্থান) বোধ হর, এখানে কেউ নাই। আমিই 
বা রাজমহিবীফে এমন স্থানে এ. অবস্থায় একলা 
য়েখে যধুনায় কেমন করে জল জানতে 
যাই? কিহুলো! কিহলো! হায় রে বিধাতা ] 
তোর মনে কি এই ছিল? ধার ইঙ্গিতে শত 
শত দালদাসী করযোড়ে দণ্ডায্বমান হতো, 
এখন ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্যেন, তবুও এমন একটি 
লোক নাই, 
আহা, এ ছুংখ কি প্রাণে লয়? (রোদন) 

" শুক্র । (গাত্রেখান ও অগ্রাপর হইয়!) কার 
যেন রোগন্ধবনি শ্রুতিগোচর ছচ্যে নাস নিকটে 
আসিয়! পুশিকার তি ) কল্যাপি! তুমিকে, আর 
কি দন্ত বা] এতাদূশী কাতরা হয়ে নির্জন স্থানে 
রোদন কচে7া1 আর এই যে নানী ভূতলে পতিতা 
আছেন, ইনিই বাতোমার কে? 

পুর্ণি। মহাশয়! এ পরিচয়ের লময় নয়। 
আপনি অনুগ্রহ করে বিঞ্ৎ কাল এখানে 
অবস্থিতি করুন, আমি এ যমুনা] হতে অল আনি। 

[ গ্রস্থান। 

শুক্র। (ম্বগত ) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার 
বটে। এ আ্ীলোকের1 মায়াবিনী রাক্ষপী-_কি 
যথার্থই মানবী, তাও ত কিছু নিণর় কতেয 
পারি লা। 

দেব। (কিঞ্িৎ সচেতল হুইয়া) হা! দুরাচার 
পাষণ্ড | হা] নরাধম! ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাঙ্গণকন্ঠাকে 

পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাঞ্ জ্ঞান নাই? 
শুক্র। (শ্বগত)কি চমত্কার! বোধ করি, 

এ স্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভতৎ'সনা করিতেছে। 
দেব। যাও যাও] তুমি অতি নিলজ্জ, 

লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো! নাঃ আমি 
কি শর্ঠা 1? চগ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া! উচিত 
বটে। আমিতোমার কে? মধুরত্বরা কোকিলা 
আর বর্কাশক্ কাক কি একব্রে বসতি করতে 
পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহার কখন মিত্রতা 
হয়? তুমি রাঞচক্রবস্ভী হলেই বা, তোমাতে 
আমাতে যে কত দুর বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই 
জান না? আমি দেব-দৈত্য-পৃজিত মহধি শুক্রা- 
চার্চের কভ।--( পুনঃ বুষ্ঘাপ্রা্ড) 

. শাবক 
শুক্র [্বগত )এ. কি আহি ফি দিত ১88 

হয়ে ব্বপ্ন দেখতেছি 1 শিব | শিব! আর ধেনিজ্রায়. 

আবৃত আছি, তাই যাকি প্রকারে বলি? উবে... 

যমুনা কল্পোপিশীর আোতঃকলরব আমার কুত্িকুহরে ডা 

প্রবেশ কচে, এই যে লবপল্পংগণ মন্দ ননা হুগদ্ধ 

গন্ধবন্থের সহিত ফেলি কর্তেছে। তবে আমি এ 
কি কথা শুনলেম? তাল, দেখা যাক দেখি! এই 

নারীটি কে? (অব$ন খুলিয়া) খাহা! এ যে... 
যে অষ্টাদশ বর্যাঞ্জে 

শশিকল| ছিল, লে কালক্রমে পূর্ণচ্্রের শোভা , 
প্রাপ্ত হয়েছে। তা এ ঘশার এ স্থলে কি জন্যে? 

আম যে কিছুই স্থির কতে) পাচ না, কমি বে 

তিনি 

যে তার নিকটে একটু থাকে] 

প্রাণাধিকা বসা দেবযানী পে 

জ্ঞানশৃন্ত--( অর্দোভি) | 

(পু. কার পুনঃ প্রবেশ) 

পুর্ণি। মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এলেছি। | 
( মুখে অল প্রদান) 

দেব। (€ সচেতন হইয়! ) সখি পৃর্ণিকে ! 
রাঝ্ি কি প্রভাত হয়েছে? প্রাণেশ্বর কি গা" 

খান করে বহির্গমল_ করেছেন? (চতুর্দিক অব- 
লোকন করিয়া) অযি পুর্ণকে | এ কোন্ স্থান? 

পর্ণি। প্রিয়সখি! প্রথমে গান্রোখান করুন, 
পরে সকল বৃত্ধাস্ত বলা! যাবে। 

দেব। (গ্রাত্রেখান ও শুক্রাচার্যযকে অধ” 
লোকন করিয়া অনান্তকে) আর পৃর্ণিকে! এ 
মহাত্। মহাতেজা খাবতুল্য ব্যক্তিটি কে? 

শুক্র। বৎসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছ? 
দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞ| কচ্যেন? 
শুক্র। বসে! বলি, আমাকে কি বিন্বৃত 

হয়েছে! ? 
দেব। ( পুনরবলোকন করিয়া ) আর্য | 

আপনি_হা! পিতঃ! হা পিতঃ1 (পদতলে পতন 
ও জাহুগ্রহণ) পিতঃ| বিধাতাই দয়া করে এ 
সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন) 

শুক্র। কেনকেন?কি হয়েছে? আমি যে 
এর মন্দ কিছুই বুঝাতে পাচ্যিনা। তোমার কুশল 
সংবাদ বল। (উত্থাপন ও শিরশ্চম্বন ) 

দেব। হে পিতঃ, আপি” আমাকে এ 
ছঃখানল হতে আোণ করুন। (রোদন) 
 শুক্র। বলে! ব্যাপারটা কি, বল দেখি? 

তুমি এত চঞ্চল হয়েছ কেন? এত যে ব্যস্তসমত্ত 
হয়ে তোমাকে দেখতে এলেমঃ ত। তোমার সহত 

তর স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে জানার ছিষে ব্যাগ 



১ মাইকেল-গ্রন্থা লী 

উপস্থিত হলো, তুমি টির তাতে আবার 
কুলবধূ। তোমার কি দাজান্তঃপুরের বহির্গাশিনী 
হওয়া! উচিত? তুমি এখানে এ অবস্থায় কি. 
নিমিতে ? | 

দেব! হে পিতঃ, আপনার এ হৃতভাগিনী 
স্থহিতার আর কি কুল মান আছে? (রোদন) 

গুক্র। সে কি? তুমি কি উদ্যত হয়েছো? 
(মগ ) হা হতোংশ্যি| এ কি ছুর্দৈব| 
( প্রকাশে ) বৎসে, হারা ত কুশলে আছেন? 

দেব। তগবান, আপনি দেব-দানব-পৃ্গিত 
মহধি। আপনি সে নরাধষের নাম ওষাগ্রেও 
আনবেন না! 

গুক্র। (সক্রোধে) রে ছুষ্টে পাগীর়সি! 
তুই আমার সন্ুখে পতিনিন্দা করিল? 

দেব। (পদতলে পতন ও জানগ্রহণ) ছে 
পিতঃ1 আপনি আমকে ছুর্জন্ব কোপ।সিতে দগ্ধ 
করুন, সে ও ব্রধ তাল; ছে মাতঃ ব্ুন্ধরে ! তুমি 
অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, 
আনি আর এ প্রাণ রাখবে! না। 

শুক্র। (বিষ বধনে) একি বিষম বিভ্রাট] 
বৃ্তান্তটাই কি বল না? 

দেব| (নিরুত্তরে য়োদন )। 
গুক্র। আদ্র পুর্ণিকষে! ভাল, তুমি বল দেখি, 

কি হয়েছে? 
পুর্ণ। ভগবন্! আমি আরকি বলবে! 
দেব। (গাঞ্জোথান করিয়া) পিতঃ! আমার 

ছুঃখের কথা আর কি বলবো? আপান যাকে 
পুক্যোত্তম বিবেচনা করে আমাকে গ্রনান করে” 
ছিলেন, সে ব্যক্ত চণ্ডাল অপেক্ষাও অধন। 

উক্র। কি সর্বনাশ! একিকথা? 
দেব। তাঁত! 

শংনঠাকে গান্ধর্বব্ধানে পরিশর করে আমার 
যথ্ে্ট অবমাননা করেছে। 

শুক্র। আঃ] এই দিমিভ এত? তাই কেন 
এতক্ষণ বল নাই? বসে, গান্ধর্ব বিবাছ কর! 
যে ক্ষাত্রয়কুলের কুলরী[তি। তা কি তুম জান না? 

দেব। তবে কি আপনার ছুহিত। চিরকাল 
সপত্বী-যন্ত্রণা গোগ করবে? 

গুক্র। ক্ষত্রিয় রাথার সহিত যখন তোথার 
পর্িপয় হয়েছিল, তখনই আমি জানি যে, এরূপ 
ঘটনা হবে, তা পূর্বেই এ বিষয়ে বিবেচনা উচিত 
ছিল। 

দ্বেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি। সে 

নরাধমকে অতিশাপ রা উচ্চ শাস্তি 

সে হুশ্চারিবশী দৈত্যকন্তা 

প্রদান 

করুন। | 

(পদতলে পতন ও জাহগহণ ) . রা 

শুক্র। (কর্ণেহত্ত দিয়া) নারায়ণ ! নারায়ণ 1. 
বসে, আমি এ কর্দ্দ কি প্রকারে ক্রি? 
রাজা বযাতি পরম ধর্দশীল ও পরম দয়ানু পুরুষ |. 

দেব। তাত! তবে আমাকে আভ্র|! করুন। 
আমি বমুন সলিলে প্রাপত্যাগ করি। 

গুক্র। (ম্থগগত) এও ত সামান্ত বিপত্তি 
নয়! এখন করি কি1(গ্রকাশে) তবে তোমার 
কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে ডি 
লম্পাতে তন্ন করি? | ও 

দেব। না না, তাত! তা নয়, আপনি সে 
ভুরাচারকে জরাগ্রত্ত করুন, যেন সে আর কোন, 
কামিনীর মনোহুরণ করতে না পারে। রর 

শুক্র। (চিন্ত করিয়া) ভাল! তবে তুমি 
গাত্রোথান করে গৃহে পুনার্ঘন কর, তোমার 
অভিলাষ সিষ্ধ হবে। | 

দেব। (গাজোথান করিয়া) পিতঃ, আমি 
ত আ'র সে ছুরাচারের গৃছে প্রবেশ করবে না। 

গুক্র। (ঈবৎ কোপে) তবে তোমার মন- 
স্কামনাও লি্ধ হবে না। 

দেব। ভাত! আপনার আজ্ঞ! আমাকে 

প্রতিপালন কত্যেই ছবে; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি 
যেন ন্ুসিদ্ধি হয় )--লখি পুর্ণকে, ভবে চলযাই। 

[ দেবযানী ও পুণিকার প্রস্থান 

গুক্র। (স্বগত) অপত্যন্সেছের কি অদ্ভুত 
শক্তি !--আবার তাও বলি, বিধাতার নির্ন্ধ কে 
খণ্ডন করতে পারে? যযাতির জন্মস্তরে কিঞিৎ 
পাপলঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বাতাগ এ অনিষ্ট 
ঘটন। ঘটবে? তা খাই, একটু নিভৃত স্থানে বসে 
বিবেচনা-করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্তবয। 

[ প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক | 
প্রতিষ্ঠানপুণী _ শর্দিঠার গৃহসন্তুতস্থ উদ্যান 

( শার্শা ও দেবিকার প্রবেশ ) 
দেবি। রাঁঞনন্রিনি, আর বুখা আক্ষেপ 

ফলে) কি হবে 1--জামি একট! আশ্চর্য দেখাঁছ, 
বে কালে সকলই পারবর্তন হুর, কিন্ত দেংবানীর 



শাক: 
হয চিরকাল সমান ধ্, এবদ ॥ অপচাি রী 
ঢ আর ছুটি আছে? 
শর্থি। সখি, তৃথি কেন 'পোধবনীকে নিন 

দাদি ফোন যহামূগ্য বদ্বকে পরম যন্ব ক্ষরি, আয 

টাহাছে কি আমি তিরস্কার করি না 1. 
 দেবি। তাকরবেনাকেন? 

চতগনা করা উচিত? পতিপরারধা স্ত্রীর পতি 
ঘপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূপ্য রত্ব ফি আছে 
ল দোঁখ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
1খি, দেবযানী আমার অপমান করেছে বলে 
য আমি রোদন কচি, তা তুঘি ভেবে না! দেখ 
1খি, আমার কি স্বর! কি ছিলেম, কি 
চি আবার যে কিকপালে আছে, তাই বা 
ক বলতে পারে? এই সকল ভাবনায় আমি 
একেবারে জীবন্মত ছয়ে রয়েছি। (দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বরের সে চক্সানন দর্শন 
৭ কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবে! ? 
[ৃখি, যেমন মুগ্নী তৃষ্চা় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে, 
শীতল জলাতাবে ব্যাকুল হয়, প্রাণনাথবিরহে 
নামার প্রাণও সেইবপ হয়েছে] (অধোবদনে 
রোদন ) 

দেখি। রাজনন্দিনি! তুমি এত ব্যাকুল 
চইও না) মহারাজ অতি ত্বয়ান তোমার নিকটে 
শালবেন। 

শর্ি। আর সখি! তুমিও যেমন, মিথ্য 
প্রবোধ কি অর মনে মানে? (রোদন) 

্. দেবি। প্রিলি, তোমার কি কিছুমাঞ 
. ধৈর্ধা নাই ? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার 

প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ করে) চক্রধাকীও 
তার প্রাণেশ্বরের বিনে একাকিনী সমস্ত যাষিনী 
যাপন করে ঃ, ত1 তুমি কি আর, লি, পতিবিচ্ছেদ 
ক্ষণ্কাল লহ করতে পার না? 

শর্ষি। প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, বে 
আনার হৃদয়াকাশের পুর্ণশশধর চিরকালের দিমিতে 
অন্ডে গিয়েছেন? হায়! ছার! আমার 'বিরহ- 

। রজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন) 
1 দেবি। 
(| দশা 
ব্যাকুল হয়েছে, আক তোষার জঙ্তে কি 

নর্যদা রোদন কচ্যে। | 

প ভার এ বিষয়ে অপরাধ কফি? খন্তপি. 

রণ করার প্রয়োজন কি 

শি তবে সখি, দৈবধানীকে কি টা 

প্রিরসখি, শান্ত হও, তোমার এরূপ 
দেখে তোমার শিপু সন্তানগুলিও নিতান্ত 

শর্ি। হা হি (জৌধ
স্খাস খারা রগ / 

করি) আমার কপাগে কি এই ছিল? সি. 
তুবি বরঞ্চ গ্রহে যাও, আমার শিগুগুলিকে সাবা 
করগে। আমি এই মির্জন কাননে আরও একটু ৮. 

ৃ খেকে যাব 
দি সে রদবকে. কেউ আপহরণ করে, বে. দে শ্রিি, এই দির স্থানে খাসী ৃ  

শন্ষি। সি, ভুমি, কি জান না, ষখন | 
কুরছিম বাণাধাতে বাধিত হর, তখম কিসে গার 
অভাপ্ত হঙ্গিনীগণের সহিত আমোদ প্রদোর্ধে 
কালযাপন করে খাকে? বরঞ্চ নির্জন বলে প্রবেশ 
করে একাকিনী ব্যাকুপ চিত্তে ক্রন্দন করে, 
এবং সর্বব্যাপী পন্তর্যাধী তগবান্ ব্যতিরেকে 
তার অশ্রুঙল আর কেছই দেখতে পান লা। 
সধি, প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হাধয় 
সেইরূপ ব্যখিত হয়েছে, অ।মার কি আর বিবয়ান্ধনে 
মন আছে? 

(নেপধো) অব্রি দেবিকে, রাজনন্দিনী 
কোথার গেলেন না? এমন ছুদস্ত ছেলেদের শাস্ত 

করা কি আমাদের সাধ্য? 
শর্দি। সখি, এ গুন, তৃষি শীত যাও । 
দেবি। প্রিযরসখি, এ অবস্থায় তোমাকে 

একাঁকিনী রেখে আমি কেমন করেই বা বাই) 
কিন্ত কি করি, ন! গেলেও ত নয়। 

[ শ্রস্থান। 

শর্ষি। (ম্বগত) হে প্রাণেশ্বর, ফ্তোমার 
বিরছে আমার এ দগ্ধ হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, 
তা! আর. কাকে বলতে? (দীর্ঘনিশ্বাস ) ছে 
প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত 
পরিত্যাগ করলে? হে জীবিতনাধ, তোঙ্গাকে সকলে 
দয়াসিদু বলে, কিন্তু এ হুতভাগিশীর কপালগুণে 
কিতোমার সে নামে কলঞ্চ হলো? হে রাজম্। 

তুমি দরিজ্রকে অনুল্যরদ্ প্রদান করে, আবার -ত1 
অপহরণ করলে? অন্ধকার রাতে অতি পতশ্রত্ত 
পখিককে আলোক দর্শন করিয়ে তাকে ঘোরতর 
গছনকাঁননে এনে দীপ নির্বাণ করলে? (বৃক্ষতলে 
উপস্থিত হয়|) হা তগবন্ অশোকবৃক্ষ, তুমি কত 
শত ক্লান্ত বিছ্জমচয়কে আশ্রয় দাও, কত শত জন্তু 
তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ 
করলে নুশীতঙ ছার! দ্বারা তাদের ক্লান্তি দুর কর? 
ভূমি পরম পরোপকারী। অতএব তুমি ধন্ত! হে 

 তরুবর, যেমন পিতা কঙাফে বরপাজ্ে গ্রদাল 
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করে, তুমিও আধাকে প্রাণেষ্বরের হস্তে তত্রপ 

প্রদান করেছ, কেন না, তোমার এই হুদ ছায়ায় 
তিনি এ ছতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ছে. 
ভাত, এক্ষণে এই অনাথা হততাগিনীকে আশ্রয় 

দ্বাও। (রোদন) আহা! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের 
সহিত যে কত হ্ুখতোগ করেছি, ত1 বলতে পারি 
না! (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায়! 
সেলকল দিন এখন কোথায় গেল? হে প্রতে। 
নিশান।থ, ছে নক্ষত্রেমগ্ুল। ছে মনাদলয়-সমীরণ। 
তোমাদের লন্দুখে আমি পূর্বে যে সকল 
গুথানৃতব করেছি, ত1! কি আমার জম্মের মত শেষ 
হলে? ([চন্তা করিয়া) কি আশ্চর্ধ)। গণ সখের 
কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ ছুঃখবৃদ্ধ ছয় বই তনয়। 

(গীত) 

ঝিঝোটি- তাল মধ্যমান। 

এই তো! সে কুন্থম-কানন গো, 
পাইয়!ছিলেম যথ। পুরুষ-রতন। 

সেই পূর্ণ-শশধর, সেইরূপ শোতা ধরে, 
সেইমত পিকবরে, ম্বরে হরে মন | 
সেই এই ফুগবনে, মলয়ার সমীরণে, 

দুখোদয় যার সনে, কোথা সেই অন? 
গ্রাপনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি, 
এত ছবঃখে আর নারি ধরিতে জীবন 

অ!মর! এই শানে গানবান্ধে যে কত সুখ লাভ 
করেছি, তার পরিসীম। নাই, কিস্ত এক্ষণে সে 
সৃখালুষ্ডব কোথায় গেল? আহা! কি চমৎকার 
ব্যাপার] সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, 
কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অনুখ। 
বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশ! ঘটে, 
জীবিতেশ্বর বিছনে আমার অস্তঃকরণও অবিকল 
সেইরূপ হয়েছে। আর নাহবেই বা কেন? জল- 
হয়ের প্রপাদ-অতাষে কি তরঙ্গিনী কলকল রবে 
গ্রবাছিত। হয়? হছে প্রাণনাথ, তুমি কি এ 
অনাথ! অধীশীকে একেবাঝে বিশ্বত ছলে? যে 
যুখত্রঃঠা। কুরজিণী মহৎ গিরিবন্ষের আশ্রর পেকে 
(িঞিৎ ছুধী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিয়াজ কি 
তাকে আশ্রন্ধ দিতে একান্ত পরাত্বুখ হলেন! 
( অধোবদনে উপবেশন ) 

(রাজার একান্তে প্রষেশ ) 
রাজ, (স্থগত) আহা! মিশাকরের নিল 

ফিরখে একউপবনের কি অপরূপ খোতা ছরেছে। 

যেষদ ফোন টি রর ফাষিনী 
বিমল দর্পণে আপনার খনুপর জাবপা দর্শন করে 

পুলকিত হয়, অত সেইরূপ, গ্রকৃতিও এ স্ব ্ 

বয়ো্র-পলিলে নিজ শোভা প্রতিহিদ্থিত দেখে 
প্রকুল্পত হয়েছে। জানাশবপূর্ণ। ধর এ আমে 
যেন তপোমগ্ন। তপন্থিনীর স্যার মৌনররত, অবলম্বন 
করেছেন। শত শত খগ্োতিকাগণ উজ্দ্রপ ব্- 
রাির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লাবাস্তরে 
শোভিত হুচো। . ছে বিধাজ্গঃ, তোযার এই বিপুল 
হৃটিতে মনুঘ্য্রাতি ভিন্ন আর সকলেই হুখী! 
(চিন্তা করিয়া গমন) মহ্িষীর অন্বেঘণে নানাদিকে 
থা আর অশ্বারূঢগণকে ত প্রেরণ করা গিয়েছে, 
কিন্ত এ পর্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় 
নাই ! তা বৃথ! তেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার 
মনে য! আছে, তাই ছবে। কিন্তু আমি গ্রাণেশ্ববী 
শর্শি্ঠঠকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাব? আহা! ৯ 
আমার নিমিতে প্রেয়সী যে কত অপমান সহা করে" 
ছেল, তামনে ছলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ( পরিক্রমণ ) 
পরী বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেম ! 
আছা, সেদিন কি শুভ্দনই হয়েছিল। 

শর্দি। (গাব্রোখান করিয়া) দেবযানীর 
কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাঞ্জভেগে ব তা 
হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম 
গ্রাণেশ্বরকে হারালেম! হা বিধাতঃ, তুমি 
আমার লুখনাশার্থেই কি দেবধানীকে হাউ 
করেছে? (দীর্ঘনশ্বাস) | 

রাজা। ( শশ্মিষ্টাকে দেখিয়া! সচকিতে.) এ 
কি! এইযেআমার প্রাপাধিকা প্রিয়তমা শর্শিট। 
এখানে রয়েছেন। 

শর্মি। (রাজাকে দেখিয়া ও 
বর্ধিণী হইক্কা এবং হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রাণনাথ, 
আমি নিদ্রিত হয়ে শৃপ্র দেখতেছিলেম, না 
কোন দৈব্মায়ায় বিমুগ্ধ। ছিলেম? লাখ, আমি যে 
আপনার চত্্রব্ঘন আর এ জন্মে দর্শন ক্ষরবো, 
এমন কোন প্রত]াশা ছিপ না। 

রাঞা। কাস্তে, তোমার মিকটে আমার 
অ]সতে অতি লজ্জাবোধ হয়! 

শর্দ। লেকিনাথ? 
রাদা। পরিয়ে, আমার নিষিভ তুমি কি. ম| 

লহাকরেছে 1 

শার্পু। জীবিতনাথ, ছুঃখ ব্যতিরেকে কি. 
সুখ হয়? কঠোর তপন্ত। দা কলে ত ধর 
্বর্থবাভ ছয় না! | 

রাজার নিকট- 

শ 
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আথ। হা দয়িত | হ প্রাণেশ্বর ! হারাজচক্রদর্তিন্।. না 
ছুষি এ কততাগিনীকে কি বধার্ডই পরিতাি 
করলে? (উতৈঃসরে রোদন) হা] হার বখা. ও টি 

রি সু শার। ক লহকায়ে রাজার 
্ পরিত্যাগ করিয়া ) ধহারাজ। তবে আপনি অতি 
. স্বরায় এ শ্বান হতে গমন করুন, কি জানি, এখানে 

মহ্িষীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে! ৃ 
রাজ1। (শর্দি্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া), শ্রিয়ে, 

ছুমিও কি জামার প্রতি প্রতিকূল হলে? আর না 
হবেই বা কেন? বিধি বাম হলে সফলেই 
অনার করে। ৮ 

শর্শি। প্রাণেশ্বর | আপনি এমন কথ! মুখে 
 আম্বেন না। বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ 
8 ছহেন? আপনার আদিতাতৃপা প্রতাপ, কুবেরতৃঙ্য 

লম্পতি, কন্দ্পতল্য রূপলাবপ্য--আর তায় 

আপনার মহছিষীও দ্বিতীয় জল্ীন্বদ্রপা। | 
রাকা প্রিয়ে, রাঁকষহিষীর কথা আর উল্লেধ 

করে! না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে 
কোন্ দেশে ষে প্রস্থান করেছে, এ পর্যযভ্ত তার 
কোন উদাশই পাওয়া যায় নাই। 

শন্মি। সে আবার কি, মহারাজ? 
রাজা। প্রিয়ে, বোধ হয়, তিনি রোধাবেশে 

পিআ্রালয়ে গমন করে খাকবেন। 
শন্সি। এ কি সর্বনাশের কথ।! আপনি 

এই মুহূর্তেই রখারোহণে টৈত্যদেশে গমন করুন, 
আপন কি জানেন না, যে শুক্রাচার্য্য মছাতেজন্বী 
ব্রাহ্মণ! তাঁর এতদূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি 
কোপানলে এই ব্রিভুবনকেও তশ্ম করতে 
পরেন। 

. ক্াা। পরিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্ত 
তোমাকে একাকিনী রেখে দৈতাদেশে ত কোন 
মতেই গমন কত্যে পারি না। ফর়ী কি শিরোমণি 
কোথাও রেখে দেশান্তরে যায়? 

শর্শি। প্রাণনণাথ, আপনি এ দাসীর 
নিষিতে অধিক চিন্ত। করবেন না) আমি বালক- 
গুলিকে জয়ে দ্বারে বারে ভিক্ষা করে উদরপোযণ 
করবেো!। আপনি কি গুককোপে এ বিপুল চন্দ্র" 
বংশের সর্বনাশ কত্যে উদ্ধত হয়েছেন? 

_ দ্বাঞজা। প্রাণেশ্বরি, তোমা! অপেক্ষা! চন্ত্রবংশ 
আমার প্রিয়তর হলো? তুমি আমার”-( স্তব্ধ) 
শর্ষি। এ কি! প্রাণবল্পত বে অকল্মাৎ 

?) নিম্ন হলেন! কেন, কেন, কি হলো? 
কাজ! পরিয়ে, যেষন রণভূমিতে বক্ষস্থলে 
শেলাঘাত ছুলে:পৃথিবী একেবারে অঞ্জকারযয় বোধ 
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শর্থি। . (কোড বারণ ফরিফা) ) হা. প্রা 

তোফার দে বি এই ছিল ? হা ৩38 বা 

( দেবিকার পুনঃ প্রবেশ) 

দেখি। প্রিয়সথি, ভূমি কি দিনিকে রাজাকে ক 
অবলোকন করিয়া) হায়] হায়! হায়! একি 
সর্বনাশ! এ পূর্ণশশধর ধৃলায় নুঠিত কেন? হায়! 
হায়! একি সর্বনাশ! | 

রাজা। (কিঞিত সচেতম হইয়া এবং মৃদুত্থয়ে) 
প্রেয়লি শশ্ি্ঠে! আমকে জন্মের মত বিদাও দাও, 
আমার শরীর অবসন্ন হলো। শার আমার প্রাণ 
কেমন কঠ্যে) অভ্ভাধধি আমার জীবন-আশ! শেষ 
হলো। 

শর্ধি। (সঙ্জলনয়নে ) হা! প্রাণেশ্বর। এ 
অনাথাঁকে সঙ্গে কর । আমি, মাতা, পিত।, বন্ধু-বান্ধষ 
সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই শ্রীচরণে 
শরণ লয়েছি। এ দিতান্ত অনুগত অধীনীকে 
পরিত্যাগ কর! আপনার কখনই উচিত নয়। 

দেবি। প্রিয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল 
ছলে হবে না! চল, আমরা মহছারাজকে এখান 

থেকে লয়ে বাই। | 
শর্ি। সধি। যাতে তাল হয় কর, আহি 

জ্ঞানশৃন্ত হয়েছি। 
[ উভয়ে রাঁজাকে লই প্রস্থান । 

( বিদূষকের প্রবেশ) 

বিদু। (কর্ণপাত করিয় স্থগত ) এ কি! 
রাজাস্তঃপুরে সছসা এত ক্রন্দনধ্যনি আর ছাছাকার 
শব্দ উঠলে, এর কারণ কি? প্রিয়বয়হোেরও 
অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা 
কি? ত্বারপালের নিকট গুনলেম, যে মহিবী 
পুণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, 
তা গার নিমিত্ত আর কোন চি্বা নাই-. 
তবে একি? 

( একজন পরিচারিকার প্রবেশ ) 
পরি। হার! ভার! কি সর্বনাশ! ছারে 

পোড়! বিধি! তোর হনে কি এই ছিল? হায়! 



পণ 

বিদু। (বাগ্রভাবে) ফেন কেন, ব্যাপারট। 
কি? 

পরি। তুমিকিশুনলিনা কি? ছায়ার! 
কি সর্বনাশ! আম”! কোথায় যাষ? আমাদের 

ছুঁকি হবে? 

| রোঞন করিতে কারতে বেগে প্রস্থান। 

বিদু। (স্থগত) দুর মাগী জঙ্গীছাড়।| তুই 
ত কেদেই গেলি, এতে আহি কি বুঝলেম ? 
(চিন্তা করিয়) রাজপুরে যে কোন বিপদ উপস্থিত 
হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তর- 

(মন্ত্রীর গ্রযেশ) 

মহাশয়, বাপারটা! কি? 
মন্রা| (সঙ্গঙ্গ নয়নে) আর কি বলবো? এ 

কালসর্প--( অর্ফোকজি) 
ব্দ। সেকি? মহারাঁজকে কি সর্পে দংশন 

করেছে নাকি? 
মনত্রী। সপই বটে। মহারাজকে ঘে কালসর্পে 

ধন করেছে, স্বয়ং ধ্বস্তরিও তার ব্ধি হতে রক্ষা 
করতে পারেন না। আর ব্বস্তরিই বাকে? স্বয়ং 
নীল্ক$ গে ব্ষি শ্বকঠে ধারণ কত্যে ভীত হন। 
(দীর্ঘনম্বাল পরিত্যাগ) | 
নিধু। মহ্থাশর। আমি ত কিছুই বুঝতে 

পালোম না। 

ম্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজকে অভিসম্পাত করেছেন। 
বিদু। কি সর্বনাশ | তা মছর্ধি তার্গব এখান, 

কার বৃভাস্ত এত ত্বরায় কি প্রকারে ভানতে 
পালোন1? 

ম্ত্রী। (দীর্ঘনখাস) এ লকল দৈষঘটনা। তিনি এত দিনের পর অদ্য সায়ংকালে এ নগনীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন। 
বিদু। তবে ত দৈবঘটন। বটে] তা এখন আপনি ফি স্থির কচ্যেন, বলুন দেখি? 
মন্ত্রী। আম ত প্রায় জ্ঞানশব্ত হয়েছি, তা 

দেখি, রাজপুয়োছিত কি পরামর্শ দেন। 
ব্দু। চলুম, তবে জামিও আপনার সঙ্গে যাই | ছার! হার! হায়! কিসর্ধবনাশ! আরআমার জীবন থাকায় ফল কি? মহারাজ, আপানও 

যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে, তা আমি আর 
প্রাপধারণ করযো না। ৬: 

| [ ভতরের প্রস্থান। 

নাইকেল-গরস্থাবলী 

(রাজা দেব্যামী এবং পৃপিক)র গ্রুধেশ ) 
গুশিকা। রাজমহিবি, চা বৃ! আক্ষেপ করে 

কেন? যে কর্ম হয়েছে, তার আর উপায় কি? 
রাঁজী। হায়! হায়! সখি, আমার যতন 

চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার 
হৃদয়নিধি সাধ করে ছারালেম, আমার জীবনসর্বব- 
ধন হেলায় নষ্ট কল্যেম, পতিভক্তি হতেও কি 
আমার ক্রোধ বড় ছলো? ছার! হায়! আছি 
শ্বেচ্ছাক্রমে আপনার মম্মথকে তন্ম কল্যেম! 
ছে জগন্মাতঃ বন্গন্ধরে | তুমি আমার মল 
পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহা কচো।1? 
ছে গ্রতো নিশানাথ! তোমার ন্থল্লীতল কিরণ 
যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দ্ধ করচে না? সি, 
শমনও কি আমাকে বিশ্বৃত হলেন? হায়! হায়! 
হা আমার কন্দ্প! আমি কি যথার্থই তোমাকে 
ত্ম কল্যেম? (রোদন) 

পৃণিকা। রাজমহিবি, রতিপতি জন্ম হলে, 
রতি দেবী যা করেছিলেন, আপনিও তাই করুন। 
যে মহেশ্বর। কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দথু 
করেছেন, আপনি তারই শ্রাচরণে শরণাপন্ন হন। 

রাজ্তী। লখি, আমি এ পোড়া মুখ আর তগবান্ মহতধি জনককে কি বলে দেখাবো? হা 
প্রাপনাখ, হা রাজকুলতিলক ! হা নরশ্রেঠ] হায়! 
হায়। হায়] আমি একি কলে] (রোদন) 

পুণিকা | দেবি, চলুন, আমর] পুনয়ায মছহির 
নিকটে যাই, তা হলেই এর একটা উপায় হুবে। 

রাজী । সখি, আমার এ পাপ হদয় কি» 
সামন্ত কঠিন! এবে এখনও বিল্নীগ হলো না! 

হার! হায়! প্রাপনাথ, আমাকে. বল্যেন,_- 
“প্রেযলি। তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবানী 
ইয়ে তপন্ায় এ অরাগ্রন্ত দেছতার পরিত্যাগ করি ।” 
আহা! লাখের কথ শুনে আমার দ্েছে এখনও 
প্রাণ রইলো | (রোদন) ভি 

পৃণিক! | মহ্িবি, চলুন, আদয়া ভগবান্ 
তাতের নিকট যাই। তিনিই কেবল এ রোগের 
ওধধ দিতে পারবেন । এখানে বৃথা আক্ষেপ ফলে 
কি হবে? রি 

[ রাজীর হত্বধারণ করিয়া প্রস্থান। 

ইতি চতুর্া্ক.:.. 

আরঞারারা 

০ 
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জানি। 

সিেডাক্ 
প্রথম গভাঙ্ক 

প্রতিষ্ঠানগুণী--রাজদেবালয-সন্মুখে। 

(বিদুষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ) 
বিদু। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কল্যে? 

তোমরা কি উন্নত হয়েছ? এ দেখ দেখি, তৃর্যয- 
দেবের রধ আকাশমগ্লের মধ্যতাগে অবস্থিত 
হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষমকলও ছায়াহীন 
হয়ে উঠলো! । তোমরা কি এ রাজধানার সর্ববনাশ 
করবেনা ক? 

গ্রথ। কেন মহাশয়? 
বিদু। কেনকি1? কেন, তা আবার জিজ্রালা 

কচ্যো? বেল! প্রায় ছ্বুই প্র€রের অধিক হয়েছে, 
আমার এখনও নান-আহ্িক, আহারাছি কিছুই 
হলে! না। ষনি আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, 
কি জানি হঠাৎ এ রাজাকে একটা অতিশাপ দিয়ে 
ফেলি, তবে কি হবে, বল দেখি? 

গ্রথ। (সহথান্যবদনে ) হা, তা যথার্থ বটে, 
তা এর মধ্যে ছুই প্রহর কি, মন্ধাশয় 1 এ দেখুন, 
এখনও হৃর্ধযদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি 
কচেন। আর শিশিরবিল্ুু সকল এখন পর্যন্ত 
মুা-ফলের ভ্ায় পত্রের উপর শোভমান 
হচ্যে। 

বিদু। বিলক্ষণ] তোমরা ত সকলি জান। 
(উবে হত দিয়া) ওছে, এই ঘে বর্ষণের উদর 
দেখছ, এটি লময় সির্ণর কত্যে ঘটাবন্জ হতেও হুপ্টু। 
আর তোমরা এব্যন্তিটে যে কে, তাত চিনলে 
মাঃ ইদি যে ্া-সিদ্ধা্-হ্ষিযে খার্ধ্তটের 
পিতামছ। 
প্রথ। তারলন্দেহকি? আপনি যে একজন 

মহাপগডিত মনু, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ 

হিতী। 
পাগল, এর সঙ্গে কথ| কইলে সমণ্থ দিনেও ত কথার 
.শেধু হবে না। (প্রকাহ্ে) সে যা হৌক্ মহাশয়, 
মহারাজ যে কিরগে এ ছ্রত্ত অতিশাপ হতে 

7. গরিজ্ঞাণ পেলেন। সে বাটার যেকোন উত্তর মহা 
দিলেন না? | 

বিদু। (লহানতবহদে) ওছে, আমরা উদর" 
দেবের স্িপাসক, অতএব তার পুঁজ! ন! দিলে 
বাধার বদ ই কপ তই প্রত রিট ওয়ান পরখ) ০কীসিসিকিকি 

(ম্বগত) এ ত দেখছি নিতান্ত, 

ত, যে সফল কারোই অগ্র াঙমণতোজনটা রা 
আবসীক ? দা 

ধিতী। (হানধুখে) হা, তা গোবাচ্ছণের 
সেব। ত অবশ্যই বর্তব্য। 

বিদু। বটে? তবে ভালই হলো। অগ্রে আমি 
ভোজন করবো, পরে তুমি হয়ং প্রসাদ পেলেই 
তোমার গোব্রাঙ্গণ ছুয়েরই সেবা করা হযে। 

গ্রথ। এ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে 
আসচেন। 

বিদু। ওকি ও? ভোমর! কি এখন আমাকে 
ছেড়ে যাবে নাকি? একি? ব্রাহ্ধণ-সেবা ফেলে 

রেখে গোসেবা আগে 1--স্থ! দেখ, আশা দিয়ে ন! 
দিলে তোষাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই। 

হিহী। (হান্তপুখে) না, না, আপনার সে 
ভয় নাই। 

(মন্ত্রী এবং কতিপস্ন নাগরিকের প্রীবেশ ) 

প্রথ। আসতে আজ্ঞা ছৌক মহাশয় মহারাজ 
যে কি গ্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, সেইটি শুনবার 
জন্তে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের 
অনুগ্রহ করে বলুন দেখি। 

মন্ত্রী। মহাশয় | সে সব দৈব ঘটনা, স্বচক্ষে ন] 
দেখলে বিশ্বাস হবার নম়। রানী মহারাজের 
লেইরূপ ছুর্দশ। দেখে দুঃখে একেবারে উন্মভ্ভার 
সায় ছয়ে উঠলেন) পরে তার প্রিয়সখী পুপক! 
তাকে একাস্ত কাতর! ও অধী৭1 দেখে পুনরায় 
ম্থধির মিকটে নিষ্বে গেলেম। রাজমহ্ষী আপনার 

জনকের লমীপে নানাবিধ বিল্যপ কল্যে পর. | 

খবিযানের অন্থঃকরণ দুছিতা-দেছে আরজ হো, | 
এবং তিনি বল্যেন। বসে, "আমার বাক্য ত 
কখন অন্তথ| ছবার দয়, তবে ফেধল তোষার ম্মেছে 
আমি এই বলছি, যদি মারার কোন পুর তার 
জরাভার গ্রহণ করে, ত1 হলেই কেবল তিনিএ | 
বিপদ্ হতে ন্ভ্তার পান, এ তিন্ন'আর কোন উপায় 
নাই।” রানী এ কথা শ্রবপমাজেই গৃহে প্রত্যাগষম 
করলেন: এবং মহারাজকেও এ লকল বৃত্তান্ত 
অবগত করালেন। অন্তর রাজ! গ্রফুন্নচিত্তে স্বীয় 

কো পুর বসকে আহ্বান করে বললেন, “হে গু, 

মহামুনি শুক্রের অভিপাপে আবি জরাগ্রন্ত হযে. 
অত ক্লেণ পাচ্যি। তূমি আমার বংশের তিলক, 
তুমি জামার এই জরারে!গ সহ বৎলরেয নিষিত্বে 
গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ ছষ্ঠে পরিযোণ 

. ৪৬ উট হু ০০০০৪০০০৭৯০ এ পান রত এ ওত রগ আজ. ৯৮১৯ ঠ 



ধা” 

শোতের গ্ায় অতি ত্বরায় গত হবে। ছে তরি! 
জরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জন্ম 
ছয়, তা তুমি আমাকে এই তিক্ষা দাও, আঘাকে 
এ পাপ হতে কিয়ৎকালের অন্য যুক্ত কবে।-।” 

প্রথ। আহা | কি ছুঃখের বিষয়! মহাশয়, 
এতে রাক্পুক্র যদ্থ কি বঙগলেন? 

ম্ত্রী। রাজকুমার যদ পিতার এপ বাক্য 
শ্রংণে বিরস বনে বল্যেন। "ছে পিতঃ, অরারোগের 
চার দ্বুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কিআছে? 
ভয়ারোগে শরীর নিতান্ত ছুর্বল ও কুৎসিত হয়, 
কুধ! কি তৃষ্ঃ'র কিছুমাত্র উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত 
হুখভোগে এক কালে বঞ্চিত হতে হয়? তা পিতঃ, 
আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা! করুন। 

প্রথ। ই:1 কি লজ্জায় কথ|| তে মহারাজ 
কি গ্রত্)তর গিলেন? 

“ মন্ত্রী। মহারাঘ যছুর এই কথা গুনে তাঁকে 
সরোধে এই অভিসম্পাত গ্রদান কল্যেন যে, তীর 
হংশে রাজলক্মী কখনই গ্রতিঠিতা হবেন না। 

প্রথ। হা, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার 
আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয়? 

মন্ত্রী। তার পর মহারাত্ ক্রমে জার তিল 
সম্তানকে আনয়ন করে এইরূপ বল্যেন, তাতে 
সকলেই অন্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্থত 
ছয়ে সকলকেই অিশাপ দিলেন। 

দ্বিতী। মহাশয়, কি সর্বনাশ | তার পর? 
তার পর! 

বিদু। আরে, তোমর] ত এক প্তার পর” বলে 
নিশ্চিন্ত হলে, এখন এত বাক্যব্যর কত্যে [ক 
মন্ত্রী মহাশয়ের ছিহবার পরিশ্রধ হয়না? তা উনি 
দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার 
পরিশেষ কত্যে পায়েন না। 

মন্র। অনন্তর মহারাজ পুজের এই ব্যবহারে 
যে কি পর্যন্ত হুঃখিত ও ব্য হলেম, তা বল! 
ছুংসাধ্য। তিনি একেবারে নিরাশ হয়ে অধোব্দনে 
চিন্তালাগরে মগ্ন হলেন। 
পুত্র পুক্র পিতার চরণে প্রণা করে বললেন, 
"গতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ত্বণ! 
কলেোন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ 
কতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ 
লমপ্ণ করে স্বচ্ছন্দে রাজ্যতোগ করুন। আপনি 
আমার জীবনধাতা,--অ।পনি এ অতি সামান্ত 
কর্ধে বদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আবার 
আর পৌভাগ] কি আছে?” হহারাজ্জ পুত্রের এই 

হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্মী ক 

তাঁর পর সর্বকণ্ষ্ঠি 

: বাইকলেগ্র্থাী 

বাক্য গুনে একেবারে যেন *গগনের চন ভাতে 
পেলেন আর পু্রকে অসংখ্য ধ্যাদ দিয়ে কোলে 
নিলেন। 

প্রথ। আছ! রাজকুমার সুরুর কি শত লগ্নে 
জন্ম] 

মন্্রী। মহারাজ পরম পরিতু্ট হয়ে পুত্রকে 
এই বর দিলেন, যে পুত্র! তুমি পৃথিতীর অধীশ্বর 

1র সায় 
চিরকাল আবন্ধ থাকব্নে। 

গ্রথ। মহাশয়! তার পর? 
মনত্রী। তার পর আরকি? মহারাজ যামু 

হয়ে পুন্রায় রাকর্থে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! 
মহারা্ যেল কন্দর্পের সার ভপ্ম হতে পুনর্বার 
গাঞ্জরোখান করলেন, এ কি লামাস্ত আহ্লাদের 
বিষয়! রা 

গ্রথ। মহাশয়) অআঁযয়া পাপনার নিকট 
এ কথ! গুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্যেম| তবে, 
কয়েক দিনের পরে অগ্য রাজদর্শন হবে, জামরা 

সত্ব গমন করি। (নাগরিকদিগের প্রতি ) এসে! 
হে, চলো, রাজভবনে যাওয়া যাক। 

মন্ত্রী। আমিও দেংদর্শনে গমন কচি, জার 
অপেক্ষা করবে না। 

[ নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর গ্রস্থান। 

ব্দ। (ম্বগত) মা কমলার প্রলাদে রাজ, 
সংসারে কোন খাছদ্রব্যেরই অভাব নাই, এবং 
সকলেই এ দরিদ্র ব্রন্মণের শ্রুতি যথেষ্ট স্বেছও 
করে থাকে, কিন্কু তাবলে নাগরিকদের ছেড়ে 
দেওয়াও ত উচিত নয়! পরের মাথায় কাঠাল 
ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে! তা নাহলে 
সদাশিব দ্বারে ঘারে ভিক্ষা করে উদর পুরেন 
কেন? 

( ন্টা ও মান্ত্রগণের প্রবেশ ) 

(সচকিতে ) আহাহা! একি আশ্চর্য্য ।--এ 
যে দেখছি তৃষ্। না এগিয়ে জল আপনি এগিয়ে 
আসচেন! ভাল, ভাল$ যখন কপাল কলে, তখন 

এফনি হয়। (স্টীর প্রতি) তবে তবে, শ্ন্দরি। 
এ দিকে কোথায় ব্ল দেখি? তুবি কি স্বর্গের 
অগ্যরী মেনকা? হইন্ত্র কি তোমাকে আমার 
ধ্যানতঙ্গ কত্যে পাঠিয়েছেন ? 

নট কি গো ঠাকুয়। আপনি ফি ্  
বিশ্বামিঝ্র ন। কি? 



বিদু। হাঃ হাঃ ছা, প্রায় বটে। কিতা “ জান? আমি যেমন বিশ্বানিত্র, তুমিও তেমনি সি যেনকা। তা তুমি বখন এসেছ, তখন ইন্তত্ব আমার হকি ছার | এলো! এলো, মনোছারিশি, এসো। 8. ম্টী। বাও বাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি 
রাজসভায় ধাচ্চি। 

ব্রি। হবন্দরি, তুমি যেখানে, সেইখানেই রাজসভা |! আবার রাজসভ! কোথ! 1? তুমি আমার বনোরাছে]র রাজমহিবী! (নৃত)) 
নটা। (ম্বগত) এ পাগল বায়ুনের হাত 

থেকে পালাতে পেলে যে বাচি। (প্রকাশে) আরে, তুমি কিজ্ঞানশৃন্ঠ হয়েছ না কি 
|. বিদু। হা, তা টৈ কি? (নৃত্য) |. ন্টা। কি উৎপাত! 

[ বেগে প্রস্থান। 
বিদ। ধর ধর, ৫ চোর মাকে ধর! ও 

আমার অমূল্য মনোঃদ্ব চুঠি করে পালাচ্যে। 
ৃ | [ বেগে প্রস্থান। 

. শ্রথম মন্ত্রী! এআবার কি? 
দ্িতী ই। ওটা ভাড়, ওর বথ! কেন জিজ্ঞাসা 

কর, চল আমরা যাই। 

[ গ্রন্থান। 
আহার 

ছিতীয় গর্ভাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানপুরী, রাজলত]। 

রাজা বযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদুষ ক) 
পুর্ণকা, পরিচারিকা, সভাসদ্গণ ইত্যা্দি। 

রাজ।। অহ্যকি উভ দিন! বহু দিনের পর ভগবান খাবপ্ররের শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হুচ্ো। 
রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর, তগবান্ তাতকে 

আনয়ন কতে) মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন ? 
রাজা । না, অন্যান্ত সভামদ্গণকে তার সঙ্গে পাঠান হয়েছে। 
(নেপধ্যে) হম্ ভোলানাথ। 

(শীত) 
রাগিণী বেছাগ, ভাগ লন তেতাপা। 

ছয় উমেশ শঙ্কর, সর্বগুণাকর, 
0 জিতাপ সংহর, মহেশ্বর। 
. হলাহলাঙ্কিত, ক নুশোতিত, 

| যৌলি বিরাদিত হুধাকর | 

লি এ) রি নি তি " 
-ও ঃ ং ; 1: 
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. পদাদুরপুজিত, পরাৎপর॥ 
রাজ1। (সচকিতে ) এঁষে মহ্ধি আগধন 

কচেন! (লকলের গাক্রোখান) : 

( মহধি শুক্রাচণ্যঃ, কপিল, মস্ত 
| ইত্যাদির প্রবেশ ) 

গুক্র। হে মহথীপতে, আপনাকে জগদীস্বর 
চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী করুন। (দেবযাণীক 
প্রতি) বৎসে, তোমার কল্যাণ হোক, আর : 
চিরকাল হুখে খাক। ০ 

রাজা। (খণ।ম করিয়া) ভগবমূ, আপনার 
পদার্পণে এ চক্রবংশীয় রাজধানী এত দিনে পবিত্র 
হলো, বসতে আজ্জ। হৌক। (কপিলের প্রতি) 

 শিনাফধাদক। 

প্রণাম মুনিবর, বন্গুন। (লকলের উপবেশন ) রা 
_ কপি। মহারাছের কল্যাণ হৌক| (দেব 
যানীর প্রতি ) ভগিনি! তুমি চিরন্ুখিনী হও । 

শুক্র। হেনরাধিপ, আমার প্রিয়তম] টৈতা 
য়াজনন্দিনী শনি কোথায়? 

রাজা। (মন্ত্রী প্রতি) আপনি শর্মেঠাদেবীকে 
অতি ত্বদায় এখানে আনান। 

মন্তরী। মহারাজের অজ্ঞ! শিয়্োধার্য)। 

[ গ্রশ্থান। 
শুক্র। ছেনরেশ্বর। আপনার সর্বকনিষ্ঠ পুল্র 

পুরু যে এই বিপু চত্্রবংশে গ্রধান হবেন, এই জুই 
বিধাতা আপনার উপর এ ল'লা প্রকাশ করেন। 
যা হৌক, আপনি কোন প্রকারে ছুঃথিত বা! অসম 
হবেন না| বিধির নির্বন্ধ কে ৎগুন কত্যে পারে? 
(দেব্যানীর প্রতি) বৎসে,' তোষার পত্তানন় 

অপেক্ষা সপত্ধী-তনয় পুরুর সম্ম।নবৃদ্ধ হলো বলে, এ 
বিষয়ে তুমি ক্ষোত করে! না, কেন না, অগৎপাতা 
বা করেন, তাতে অনত্বোব প্রকাশ করা মহাপাপ 
কর্ম! বিশেষতঃ তবিতব্যের অগ্থ! কতে ফে 

(অক্ষম? 

(শর্দি্ঠ। এবং দেবিকার সহিত 
মস্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ) 

 উশর্শি। আমি মহধি ভার্গবের শ্রীচরপে 
প্রণী করি, আর এই সতান্থ গুরুলোকদিগকে ঠা, 

. হম্বন! করি। | ৃ 



নু উজ ডু ব্হ বে পু তোঙার 
চক্জানন দর্শনে যে আমি কি পর্যন্ত হুখী হলেম, তা. 

প্রকাশ করা হুদ্ধ৫1 কল্যাণি, তোমার অতি গুঁতক্ষণে 
জন্ম] যেঘনি অর্দিতিপুক্প স্বীয় কিরগজালে সমস্ত 

 ভুষগুপকে আলোকময় করেন, তোষার পুল্র পুরুও ৫ 
আপন গ্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল শাসন 
করবেল। তা! বসে, অন্তাবধি ভূমি দাসীত্বশৃঙ্খ গ 
হতে যুক্ত! হলে, আর ছুঃধাস্তেই নাকি ম্ৃখাস্থুভব 
অর্ধকতর হয়। সেই নিষ্বিত্তেই বুঝি বিধাতা] 
তোমার প্রতি কিঞ্িৎকাল বিধুখ হয়েছিলেন, তার 
মর্দ অস্ত লম্পূর্ণনূপে প্রকাশ হলো। (রাজার 
প্রতি) হেরাজন্, যেমন তানি আপনাকে পূর্বে 
একটি কন্তারত্ব সম্প্রদান করেছিলেম, অধুন! একেও 
আপনার হস্তে অর্পণ কল্যেম, আপনি এ কন্ঠারত্বের 
প্রতিও সমান যত্বধান হবেন। এখন একেও 
গ্রহণ করে আপনার এক পার্থ বসান। 

রাজা। ভগবান্ মছধির আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য। 
(দেবযানী প্রতি) কেমন প্রিয়ে, তুমি কি 
বল? 

রাঁজ্ী। ( সহাহ্যঘুখে) নাথ, এত দিনে কি 
আমীর অনুমতির সাপেক্ষ! হলো? 

গুক্র। বৎসে, তুমিও তোমার পত্রী অথচ 
আবালে)র প্রিয়সথী শার্খঠাকে বথোচিত সন্মান 
কর )--মার আপনার লছোদরার ভ্যান এর. প্রতি 
পূর্ববমত নেহমমতা করবে। 

রাজী। (গাত্রোখানপূর্র্বক শর্দিষ্ঠার কর গ্রহণ 
করিস!) প্রিয়সথি, আমার সকল দোষ মার্জন। 
কর। 

শশ্দি। প্রিয়সথি। তোমার দেষ কি? এ 
ফল বিধাতার লীল। বৈ তনয়! ৃ 

রাজ্জী। গে যা ছৌক, সখি, অন্তাবধি 
আমাদের পুর্ববপ্রণয় সঙীবিত হলো। এখন এসো, 

ছুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন সুখে যাপন করি। 
(য়াার প্র ত) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরু- 

, বয়, মালতা আর মাধবী উভয় লাতকার আশরথল 
হলো 

জা) শেক বুথে উদ কিন নারে ও 
বাইর ) বন একবৃদ্ধে বুগল পারিখাত পুচ ।. 
((জ্াকাশে কোমলবান ) প্র ২ 

শুক্র। (আকাশদার্নে দৃষ্টিপাত করি) এই আ 
, ইঞ্জের অগ্দণীরা, এই মালিক ব্যাপারে " 

নিভে অনুকূলতা ্রকাশকরপার্ধে উপস্থিত 
ছয়েছেন। 

( আকাশে বৃষ্টি) 
ব্দি। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের 

আমোদ হলে!) এখন কিছু মর্থে্যের আমোদ হলে 
ভাল হয় না? নর্তকীন! এসেছে, পনুনতি হয় ত 
এখানে আনয়ন করি। 

রাজা!। (হান্তমুখে ) ক্ষতি কি? 
বি । মহারাজ, & দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্যে 

কতে সভায় আসচে। ( জনান্তিকে রাজার প্রতি ) 
বয়ন্ড, দেখুন, মলয় মারুতের স্পর্শম্থখান্ুভবে সরলী 
হিল্লেলিত! ছলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও 
সেইরূপ মনোহ্ররূপে নেচে নেচে আস্ছে। 

রাজা। (সহান্তবদনে অনান্তিকে ) সথে, 
বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী ভাগে, 
এরাও পঞ্চ স্বর-তরঙে তদ্রুপ টবদানা হয়ে এদিকে 
.আমচে। 

( চেটীদিগের গ্রবেশ ) 
চেটা। (প্রণাম কির) রাজদম্পতী চির- 

বিজয়িশী ছউন। (নৃত্য) ৃ 
রাজা। আছা, কি মনোহর নৃতা | সঙ্গে. 

কর। 

ছে রাজ 

সকলে ॥। ছ্বীবা হয়ে এইরূপ পরম দুখে কালষাপন 
কর এবং শর্গিষ্ঠার কীর্তিপতাক ধরাতলে চিরকাল 
উড্টীয়মান। থাকুক। 

রাজা। তগবমূ, লিদ্ধবাকয অমোঘ) স্থানে, 
এঁছিক শ্থুখের চরমলাভ অভ্ভই করলেম। 

ববনিকা-পতন 

মাধব), এদের যথোচিত পুরক্কার প্রদানে অঙ্জুনাতি 

গক্র। এই ত আমার মনস্কামনা পুর্ণ হলো। 
। এখন আশীর্বাদ করি, যে তোমরা. 

শি -এ 
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মঙ্গলাচরণ 

মান্ুবর প্রযুক্ত বারু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
মহোদয় সমীপেযু- 

বিনয় গুরঃসর নিবেষমমেতৎ 

যে উদ্দেশে তিলোভমার হট হয়, তাছা সফল হইলে, দেবরাজ হন 
তাহাকে হ্র্ধ্যমণ্লে প্রতিঠিত করৈম। এই আদর্শের অন্গুকরণে আমি এই অভিনব 
কাব্য আপমাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় 

দ্বেন, তাহা! হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। 

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রনত হইল, তথ্িষয়ে আমার কোন কথাই বলা 
বাহুল্য) কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সন্ভঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার 

বিলক্ষণ গ্রতীতি হুইতেছে যে, এমন কোন সময় অবস্তা উপস্থিত হুইবেক, যখন 
এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাণ্েবীর চরণ হইতে মিআ্রাক্ষর-স্বূপ নিগড় 
ভগ্ন দেখিয়! চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো লে গুতকালে এ কাব্য-রচয়িতা 

এতাদৃশী ঘোরতর মহানি্রায় আচ্ছন্ন খাকিবেক, যে কি বিকার, কি ধন্যবাদ, কিছুই 
তাছার বর্ণকৃছরে গ্রবেশ করিবেক ন1। | 

সেবাছা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্বদা সমাদৃত থাকিষেক, যেছেতু 

মহাশয়ের পাঙিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্যন্ত উপকৃত 

হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-ম্বন্ূপ। 

আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহাশয় আমার গ্রতি যেরূপ দ্েহভাব শ্রকাশ করেন, 

আমার এমন কোন গুণ লাই বন্বার| আমি উবার যোগ] হইতে পারি। ইতি 

| .. গ্রস্থকারভত 



॥ 

তিলোততমামস্তব কাব্য 

ওহ্ম সলল 

ধবল নাঁমেতে গিরি ছিমার্রিয় শিরে-- 
অভ্রভেদী, দেব-আ বা ভীষপদর্শন । 
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল। 
যেন উর্ঘধাহ্ সদা গুভ্রবেশধাণী, 
মিম তপঃলাগরে ব্যোমকেশ শৃললী-_ 
যোগীকুলধ্যেয় যোগী! নিকুঞ্জ, কানন, 
তরুরাদী, লতাবলী, মুকুল, কু্ুম-- 
অস্তান্ত অচলভালে শোভে যে সকল, 

(যেন মরকতময় কনককিয়ীট ) 
ন| পয়ে এ গিরি, সবে করি অবহেলা, 
বিমুধ পৃথিবীপতি পৃথীন্বখে যেন 

 জিতেক্রিয়| নুনাদিনী বিহ্গিনীদল, 

কু 

মুনাদী বিহ্ঙ্গ। অলি মত্ত মধুলোতে, 
কত নাহি ভ্রষে তথ|! মৃগেন্তর, কেশরী,_ 
করীগ্র,--গিরিশ্বরশরীর যাহার, 
শার্দীল। তযুক, বনচর আধ যত-_ 
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী দুলোচনা,--. 
ফপিনী মণিকুত্তলা, বিযাকর ফদী-- 
ন! যায় নিকটে তার-বিকট শেখর |. 
অদুরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে, 
"কলকল কয়ে জল মহাকোলাছলে, 
ভোগবতী শ্রোতন্বতী পাতালে যেমতি 
কল্লালিনী) ঘদ শ্বনে বছেন পবন, 
মহাকোপে লয়র়ূপে তমোগুণদ্িত। 
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ধনাশকারী | 
দান, মানব, ষক্ষ, রুক্ষ, দ্ানবারি,_ 
দ্বানবাঁ, মানবা, দেবী, কিব! নিশাচয়ী। 
মফলেনি অগম--রদ রবে যেম! 

দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারিদিকে, 
ভূতমাখসজে রঙ্গে নাচে ভূত যেন। 

এ ছেন নির্জন স্থানে দেব পুরচ্ছয় 
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পল্মাসনা 
বাপাপাণি ! কবি, দেবি, তব পদাঘূজে 
গ্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কছ, দয়াময়ি| 
তব কপা-মন্দর-দানব-দেব-বল, 

শেষের অশেষ দেহস্পদেছ এ দাসেরে ) 
এ বাক্-সাগর আমি মধি সযতনে, 
লতি, মা, কবিতামূত--নিরুপম হুধা | 
অকিঞ্চনে কর দয়! বিশ্ববিনোদিনি। 
যে শশীর স্থান, মাতঃ, সাধুর ললাটে, 
তাহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে 
নিশার শিশির-বিদবু, মুক্তাফলরূপে ।_ 
কহ, সতি) কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি,- 
কোথা লে ক্রিদিব, যার তোগ লভিযারে. 
কঠোর তপন্তা নয় করে যুগে ঘুগে, 
কত শত নরপতি রত অর্থমেধে-- 
সাগরবিপুলবংশ যে লোতেতে হত? 
কোথা সে অমরাঁপুরী কনকনগয়ী! 
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম দুবর্ণ আলয়, 
প্রতায় মলিন যার ইন্ু, প্রতাকর? 
কোথা সে কনকালন, যাজছত্র কোথা? 

রবির পরিধি যেন মেকু-শঁজোপর্ধি-_ 
উভয় উজ্দলতয় উভয়ের তেজে ? 
ফোথা মে নঙগনবন ছুখের সদন 1 

কোথা পারিজাতফুল, ফুলকুলপতি 1. 
কোথা! সে উর্কদী, রূপে খিননোহরা 

ক পা পলা পপি দিদািপীতাে এ কল পতল ৯৮ 
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চিন্্েলেখাস্প্জগত্জনেয় ভিজে দেখা 

মিশ্রকেশী-ধার কেশ, কামের নিগড়, + 
কি অমরে, কিব! নরে, না বাধে কাহারে? 

কোথায় কিনার? কোথা বিস্তাবর-দল ? 
গন্ধবর্ধ-মদরনগর্বব খর্ব ধার রূপে 
চিআ্ররথ--কামিনীকুলেয মনোরথ- 

 মহারখী? কোথা বস্ত্র, তায গ্রহরণ। 
' যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জানে, 
দেব-কঙ্গেবর কাপে করিথর খর?) 
ভূধর অধীর লদা, চমকে ভূবন 
আতঙ্কে? কোথ। সে ধন্ুঃ, ধনথঃকুলরাজা, 

 আভাষয়, যার চারু, রদ্ব-কান্তিছটা | 
[শোতে গে! গগনশিরে (মেঘময় যবে ) 

শিখিপুচ্ছচুড়! বেন হৃবীকেশকেশে ! 
ফোথাক় পুফর, আবর্তক--ঘনেশ্বর 1 
কোথায় মাতলি বলী? কোথা সে বিমান, 
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে-- 
গতি, ভাতি--উভয়েতে ভড়িৎ লাঞ্ছিত ? 
কোথায় গজেন্ত্র ত্ররাবত 1 উচ্চৈঃ শ্রেবা 
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি? 
ফোথায় পৌলোমী পতী, অনস্ত-যৌবনা, 
দেক্জে-হদয়-সরো বর-ক মলিনী, 
দেব-কুল-লে'চন-_আননাময়ী দেবী * 
আক়তলোচন! ? কোথা বর্ণ কশ্পতক্ক, 
ফামদ বিধাতা যথা, যার পৃত পদ 
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী 

- ধোন সদ! প্রবাছিনী কলকল কলে?" 
হ্থায় রে, কোথায় আজি সে দেব-বিভষ | 
হায়রে, কোথায় আজি সে দেব-মহিম! 

দুর্দান্ত দানবদল, ৫দববলে বলী, 
পরাভবি ভারদলে ঘোরতর রণে 
পুরিয়াছে হ্বর্গপুরী মহ্াকোলাহুলে, 
বসিক়্াছে দেবাপনে পামর দেবারি। 
যথ। প্রলয়্ের কালে, রুজ্রের নিশ্বাস 
বাতময়, উৎলিলে জল সমাকুল, 
প্রবল তরজদল, তীর অতিক্রমি, 
বন্ুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি 
নুবর্ণ-কুহুম-লতা-মপ্ডিত-মুকুট )-- 
যে স্ুচাক শ্যাম অঙ্গ খতুকুলপতি 
শাথি নান! ফুপনাল! সাজান আপনি 
আদরে, হরে প্লাবন, তার আভরণ। 

সছলেক বৎসর ঘুঝির দানবারি, 
প্রচণ্ড -বিভিজ তু্জ প্রতাপে তাপিঞ, 

537 রী ট 271 এর ০538 জা তি 

০ - র্ - সু শি 2 সি: 
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, ২ 
5 পর সঙ্ক 

টা ॥ 

ভঙ্গ দি বিদুৎ হইল লে শে 
আকুল !-পাবক যথা, বাছু ধার থা, 
সর্বভূক প্রবেশিলে নিবিড় কাননে, 
মহাক্রাসে উর্ধশ্বাসে পালায় কেশগীঃ 

 হদকল নগদল, চঞ্চল সভয়ে, 
করভ করিণী ছাড়ি পালার অমনি 
আশ্ুগতি ) মৃগাদন, শার্দী,ল, বরা, 
মহিষ, ভীবণ খড়নী-_অক্ষয় শরীরী, 
তনুক বিকটাকার, ছুরস্ত ছিংসক. 

পালায় ভৈরব রবে ত্যঞ্জি বনরাজী )-_ 

রর 

পালায় কুরঙ রঙ্গরসে ভঙ দিয়া 
ভূঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারিদিকে ৮৮৮ 

হহ! কোলাহুলে চলে ভীবন-তরজ, 
জীবন-তরঙ্গ যখ। পবন তাড়নে ! 
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে, 
পাঁলাইল। পরিহুরি সংগ্রাম কু্গিশী 
পুরন্দর ) পালাইল। প।শী দেখি পাশে 
অিন্বমাণ, মন্ত্রধলে মন্ছোরগ যেন! 
পালাইল! যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি, 
করী যেন করহীন। পালাইয় বেগে 
বাতাকারে মৃগপৃণষ্ঠ বায়ুকুলপতি। 
অরুজর কলেবর দুষ্টান্থর-শরে 
পালাইল৷ শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন 
মহারথী) পালাইল! মহ্িব বাহুনে 
সর্ধব অন্তকারাী বম, দত্ত কড়ঘড়ি, 
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড--ব্যর্থ এবে রপে। 

পালাইল! দেবগণ রণভূমি ত্যজি। 
জয় অয় নাদে দৈত্য তুবন পূরিল। 
দৈববলে বলী পাপী, মহ! অহঙ্কারে 
প্রবেশিল শ্বর্গপুরী-কনক নগরাঁ,-- 
দেবরাজালনে, মরি, দেবারি বসিল!| 

হায় রে, যে রতির মৃণাল ভুপাশ 
(প্রেষের কুহ্গুম ভোর, ) বাধিতে সতত 

মধুসখে, "্মরহর-কোপানল যেন 
বিয়হ অনল রূপ ধরি, মহথাগ্ভাপে 
দ্ছিতে লাগিল এবে সে বতির হিয়।। 

নৃম্দ উপন্ুন্দান্থুর সুরে পরাভবি, 
জও তণও করিল অখিল ভূষগ্ডল) 

গর্ব ঘ-ক্রোধানল পশি যেন জলে, 
আলাইয়! জলেশ্বরে, নাশি জলচরে। 
তোমার এ বিধি, [বধি, তক পারে বুঝিতে 
কিব। নরে, কি অনরে? বোধাগম] তৃষি 
ভ্য্ জেববলদলে দেবদলপতি 

ন 



. ছিমাচলে মছাবধল চলিল1 একাকী ১.৮ 
খা পক্ষরাঙজ বাজ, নির্দয় কিরাত 
লুটিলে কুলায় তার পর্বত-কন্দয়ে। 

শোকে অতিষানে মনে প্রমাদ গশিস্কা, 
আকুল বিহু, ভুঙ্-গিরি-শৃরঙ্জোপরি, 
ক্ষিশ্ব। উচচশাধ বৃক্ষশাখে, বসে উড়ি ৮ 
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব। 
বিপদের কালজাল জাসি বেড়ে যবে 

_ অহতৎদনভরসা মহত যে জন। 
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি- 

. প্রহরে চুশিয়াছিলা শল-কুল-পাথ! 
| ছৈম, শৈলরাঞ্নুত মৈনাক পশিলা 
. অতল অলধিতলে--মান বাচাইতে | 

খা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ধে।বযে 
গভীর পয়োবি-নীর, ধরি মহাবলে 
জলচর-কুলপতি মীনেন্্র তিমিরে, 
ফেলাইলে তুলে কুলে মত্ভ্নাথ তথ! 
অসহায় মহামতি হয়েন অচল? 
অভিযানে শিলাপনে বসিলা আলিয়া 
জিষু--অজিযুঃ গো আজি দানব-সংগ্রামে 
দানবারি ! মহারথী বসিলা একাকী ;-- 
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রশে, 
কমলস্চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি, 
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশগীর কেশণী 
শিখরি-সমীপে যখা--ব্যবিত হৃদরে ! 
কনক-নির্িত ধঙুঃস্প্রতন-মণ্ডিত, 
( কানঘ্িনী ধনী যারে পাইলে অমনি 
যতনে শীমস্তদেশে পরয়ে হরষে) 
অনাদরে শোভে, হায়, পর্বত-শিখরে 
ধবল-ললাট-দেশ উ্লি স্ুতেজে, 
শশিকল! উমাপতি-ললাট যেমতি। 
শৃদ্ত ভূপ-_বারিশুস্ত সাগর যেমনি, 
যবে খবি অগন্ভা শুবিল জলদলে 
ঘোর রোষে! শঙ্খ, বার নিনাদদে আকুল 
ধৈত্যকুল--করি-অরি-্নিনান্দে যেমতি 
করিবৃন্দ--নিরানন্দে নীরব সে এবে। 
হায় রে, অলাথ আজি জ্রিদিবের নাথ! 

-স্থাস্ম রে, গরিমাছীন গরিমা-নিধান ] 
যে মিছির, তিষিরারি, কর-বদ্ব-ঘানে 
ভূবেন রজনী-সথা ন্বর্ণতারাবলী, 
গ্রহ্রাশি,স্্রাহ আসি গ্রালিাছে তারে | 
এবে দিনমশি দেব, মৃছ্ব-মন্দগতি, 
অত্ত/চলে চালাইল! রত চক্র-রখ, 
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রঃ বিশ্ব দিলীনং আশে দীপার খা 
সাঙ্গ কৰি রাজকার্ধ লা 

শুধাইল নলিনীর প্রফুল্ল 'আলন, 
ছরনছ বিরহকাল কাল যেন দেখি 

_. লমুখে | মুদিল! আখি সপ 
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক হইয়া. 
আইলা তরুর কোলে ভালি নেত্রেণীপ্েে। 
একাকি নী-বিরহিনী--বিবগ্রবদনা, 

. বিধব! ছুছিতা যেন জনকের গৃহে! 
মু হালি শশী সহ নিশি দিলা দেখা, 

ু  ভারাময় সিখি পরি লীষক্কে হন্থরী), 7). 

বন, উপবন, শৈল, অলাশর, সরঃ র্ ই 
চঞ্জিমার রজঃকান্ি কাস্তিল স

বারে। 

শোতিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা 

কুমুদিনী? স্থলে শোতে হিশদবসনা 

ধুর! চির-যোগিনী, অলি রা | 

কতৃ ন! পরশে যারে। উতরিল। ধীরে, 

বিরাষ-দাস্সিনী নিত্রা--রজনীর সথী-স্ 

ফুহকিনী স্বপ্রদেবী স্বজনীর স। 

বন্থমতী সতী তার চরণ-কমলে, 
_ জীবকুল লক্ষে লমি নীরব হুইলা। 

আইল! রজনী ধনী ধবল-শিখবে 
ধীরভাবে, ভীম! দেবী ভীমপাশে যথ। 
মন্দগতি । গেল! সতী কৌধুদীবলন। 
শিলাতলে দেবরাজ বিরাঞ্জেন বথ।। 
ধরি পাদপন্মধুগ করপন্পযুগে, 
কাদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেব প্রণাম করিল! 
দেবনাথে । অশ্রু-বিন্দু, হজমের চরণে, 
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে, 
জাগান অরুণে যবে উবা সাজাইতে 

_ একচক্র রথ, খুলি স্বুকধল করে 
পূর্বাশার টমথ্ার | আইলেন এবে 
নিদ্রাদেবী, সহ শ্বপ্র-দেবী সহুচরী, 
গুস্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি ! 
মৃছুমন্দ গন্ধবহু বাছনে আরোছি, 
আলি উতরিল! 2ৌছে বখ। ব্জ্জপাশি? 
কিন্ত শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে, 
নিঃশবে' বিনততভাবে দুরে দাড়াইলা, 
স্থকিন্করীবৃন্দ বখা নরেজ্ সমীপে 
দ।ড়ায়,--উজ্জল স্বপপুতলীর দল। 
হেরি অন্থরারি দেবে শোকের সাগরে 
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে;্ 



 কাদিতে কাদিতে নিশি নিজ্রা পালে চাহি। 

মধুর শ্বরে সটান! কছিতে লাগিলা ।-- 
“হার, সথি, এ ফি লীলা খেলিলা ব্ধাতা সত 

... ধীরতাবে দেনীদল, ফেড়িয়! ছেবেশে, 
থা বত তত, হত, ছিটা, কোটা হি. ... শ্রকে একে লাগাইলা ॥ কিন্ধ বেছে ৃ 

বিল হুইল লঘ। াধিনী অনি, 

দেবকুলেশ্বর বিনি, জিদিবের পতি। | 
এই শিলাময় দেশ-অগন, বিজন, ০ 
তয়ঘর-্দরি | এ কিলাজে লো কাছে 1 

হায় রে, যে কয়তরু নন্দনফামনে, ৃ 
মন্দাকিনী-ভটিনীর শ্বর্ণতটে শোতে. ূ 
প্রভানয়, কে ফেলে লে! উপাড়ি তাহারে 
মরুতূমে ? কার বুক না ফাটে লো দেখি 
এ নিছিরে ডুবিতে এ ভিমির-সাগরে | 

কছিতে কছিতে দেবী শর্বহী নববী 
কাদিয়! তারাকুস্তলা ব্যাকুল হুইলা। 
শোকের তরজ বে উলে হৃদয়ে, 
ছিন্নতার বীণালম নীরব রসন] )-- 
অরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি 

_.. গুনি ঘাষিনীর বাণী, নিজ্রাদেবী তবে 
উত্তর করিল! সতী জনৃততাবিনী, 
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী 
মধু।-গুজরে, আহা, নিকুঙ্জ পুরিল1 )-- 
প্ব। কছিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে) 
বিধির নির্বন্ধ কিন্ত কে পারে খণ্ডাতে ? 
আইস এবে তুমি, আমি, শ্বগ্রদেবী সহ, 
কিঞিৎ কালের তরে হরি, বদি পারি, 
এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া। 
ভাক তুমি, হে হ্বজনি, মলয় পবনে ॥ 
বল তারে ্থুলৌরভ আশু আনিবারে ) 
কছ, তব লধাংগুরে ছুধ! বরধবিতে। 
বাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়পথি, 
ও সহম্র আখি, ন্তরবলে কি কৌশলে। 
গড়,ক শ্বপনগ্গেবী মায়ার পৌলোশী-- 
সৃগাক্গী, পীবরস্তশী, সুবিস্ব-অধরা, 
হ্ুশোভিত কবরী হন্দারে কশোদরী ) 
বেড়ক দেবেন্রে জি মায়ার ননান) 
মায়া উর্বনী আপি, হ্বর্ণবীপা করে, 
গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চত্বরে) 
রস্ভা-উরু রন্তা আসি নাচুক কৌতুকে। 
যে অববি, নলিনীর বিরহে কাতর, 
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখ! 
কনক-উদনয়াচল-শিখরে, উজলি 
দশ দিশ, হে ম্বগজলি, ব্বাইস তোমা! ঠৌছে, 
লাধিতে এ কার্ধ) মোর! করি প্রাণপণ।” 

তবে নিশি, লহ দিজা। বন হুহকিনী। 

প্র বদি সনি, ও রা 3. ..8. মী ৯. সা া নর 1 সন ৃ ৯৯-15-2225 রি 
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 হদপম্পফার খাবি যেন রতি রা 

ফোলাইয়া প্রাণপতি মদনের গলে 1 

চঞ্চল বিশ্বয়ে ষেখী, মু, কলশ্বরে,-্”. 
একাকিনা, সুনাদিনী কপোতী সে 
কুছরে নিবিড়, বনে--কহিতে লাগিলা )-+ কি 

“কি আশ্চর্য্য, প্রিরসখি, হেয়িলাদ আজি! 
ফেব! জিনে ঝ্িভুধনে আমা তিন জমে? 
চিরব্জির়িনী যোর! বাই লো যে স্থলে! 
সাগর মাঝারে, কিন্বা গহন বিপিনে ....২. 
রাজসভা, রণভূষে, যাসরে, আসরে, 
কারাগারে, ছুঃখ, নখ, উভয় সদনে, _.. 
করি জয় স্বর্গে, নর্থ, পাতালে আমরা) 

_ কিন্তু সে প্রবল বল, বৃথা হেথা এবে |” 
শুনি হ্বপ্রদেবী হাপি_-হাসে শশী বখ- 

কহিল! শান! শ্বজনী রজনীর গ্রতি) 
“মিছে খে কেন, সখি, কর গে! আপমি 1: 
দেবেজ-রমলী ধনী পুলোমভুছ্তা ৰ 
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে 
এজ্বলস্ শোকানল? বদি আজঞ। দেহ, 
বাই আবি আনি হেথ! সে চারুহাপিনী। 
হায়, সধি, পতিহীন! কপোতী যেমতি, 
তরুবর, শৃঙ্ধধর সমীপে, বিলাপি 
চাছে কান্ডে সীমস্তিনী, বিরহ-বিধুরা, 
্রান্তি-দু'তী সহ সতী ভ্রমেন জগতে, 
শোকে ! গুন মন দিয়া, রজগি ত্বঞজনি, 
যদি আজ্ঞ। কর তবে এখনি যাইব.” 

“যাও” বলি আদেশিলা শশাঙ্করঙ্গিদী | 
চলিল!। শ্বপনদেবী নীলাম্বর পথে-_ 
বিমল তরলতর রূপে আলো করি 
দশ দিশঃ আগ্তগতি গেল! কুছফিনী, | 
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে । 

গেল! চলি ্ বপ্নদেষী মায়াবী সুগানী 
ক্রতবেগে ) ব্ভাবরী নিঙ্রাদেবী সহ ৃ 
বলিল! ধবল শৃজে) আঁহা, কিবা শোজা 1. 

যুগল কমল যেন জগৎ মোহিতে, . কুটিল এক ইপাজে তর রি 

৩৭২ । শাকাদী নী | 



২. ধবলপিখরে বপি মিত্রা, বিভাববী, 
আকাশের পানে দৌোছে চাহিতে লাণিলা, 8 

1... ছার রে, চাতকী যখ। সতৃষঃ নয়নে টি, রে 
. চাছে আকাশের পালে জঙধারা-আঁশে। .  নীলাহ্ু সাগর মুখে নীলোৎপল হলে... 

ৃ বত _ ষখ। রম! ন্থুকেশিনী ফেশবধালনা ডি তে 7: 
হুরাস্থর হিলি যবে হখিল! সাগরে]... 

- হায় ও কি অশ্রু কখি হেয়ে ও নয়নে না রর রর 
জরে রেবিকট কীট নিদারপশোক 

এ ছেদ কোষল ফুলে বাল! কিরে তোর__ 

আচছিতে ' ? 
 উচ্দনিল,। যেন নত পাকের শিখা, 

_ ঠেপি ফেলি ছুই পাশে তিষির-তয়জ 
উঠিল অ্বরপথে ) কিনব স্বিষাম্পততি 
অরুণ সারখিসহ পাচ নধে 

-. উদক্ব-অচলে আসি দরশন দিলা। 
& শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মগুল 
সী. শোতিল আকাশে, ষেন বঞ্জনের ছটা! 
৮ লীলোৎপল-দলে, কিনব! নিকষে যেমতি 

হ্বর্ণের রেখা--+লেখা বক্র চক্রযূপে, 
 এনুন্দর প্রতাকর পরিধি-মঝারে, 
মেঘাসনে বলি ওগো! কোন্ সতী ওই? 

_ ফেছনে, কছ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি, 
_ ফেমনে যানব আমি চাব গর পানে? 

রবিচ্ছবি-পানে, দেবি। কে পায়ে চাছিতে ? 
এছ্র্বল দ্াসে কর তষ বলে বলী। 

. চয়পস্যুগল শোতে যেঘবন-শিরে 
নীলজলে রক্োৎ্পল প্রকুল্পিত বখ! 
কিছ! মাধবের বুকে কৌন্তভ-রতন। 

দশ চক্র পড়ি রে রাজীব পদতলে 
পুজ! ছলে বলে তথা --হ্থখের সঙ্ধন। 
কাঞ্চন-মুকুট শিরে--দিনমণি তাছে 
মণিরূপে শোতে তান) পৃষ্ঠে মন্গ দোলে 
বেনী--কামবধূ রতি যে বেনী জইরা 
গড়েন নিগড় সদা ধাধিতে যাসবে। 
অনন্ত-যৌবন দেব বসন্ত যেষনি 
সাজার মীর দেহ জুষধুর মাসে 

- সউল্লালে ইজানী পাশে বিরাছ্জে সতত 
: অন্থচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ। ্ 

_ অলিপংক্ি-_রতিপতি ধস্থকের গুগ;_. 
লে বধছুয়াকার ধরি বসিয়াছে দুখে 
 কষল-নয়ন-যুগোপরি মধু আশে 
 এনীরব ।--ছায় রে নরি | এ তিন ভুষনে 

কষে পারে ফিরাতে আখি ছেরি ও বদন? 
 পন্সরাগ-খচিত পন্সের পর্ণ সম 
পবন) সু-ওঞ্চলে জলে রদ্ধাবলী, 
__ [বিজলীর ঝলা যেদ অচঞ্চস সদ! ! 

'ষে আচল ইঙ্জানীনু পীণত্তনোপরি 
ভাতে কানকেছু বখা যবে কামসখা 

২ বে, ধলি ই রা 
আইলা অন্বর পথে মৃহ্মন্মগতি 

লর্বতূক্ সম ছায় তুই ছুরাচাঁর 
সর্বভূক ? শুন্তমার্ধে কাদেন বিষাদে 
একাকিনী স্বরীশ্বরী | চল, ধনপন্ঠি . 
ঘম-কুলোত্বম তুমি, উড় ভ্রতবেগে। 
তুষি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে 
ফলে সে ছ্ুর্তি হবর্ণলতিকা। পরশে 
যাহার, শোকের শক্ি-পেণাঘাত হতে 

 লতিবেন পরিজ্াণ বাসৰ 'ুষতি ! 
আইলা পৌলমী লতী ঘেঘাসনে হলি, 

তেজোরাশি-ব্তিতা ) নাদিল জলধর। 
সে গভীর নাদ গুলি আফাশসম্ভবা 
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তাগ্সিল! তায়ে 
চারি দিকে 7-কুঞজবম, কলার, পর্বত 

_ নিবিড় কানন, দয় নগর-নগরী, 
সেম্বর-তরজ রঙ্গে পৃরিল লবারে। 
চাতকি নী জয়ধ্বনি করিয়। উড়িল 
শৃদ্ত পথে, হেরি দুরে প্রাণনাথে বখা 
বিরহবিধুর! বালা, ধায় তার পানে। 
নাচিতে লাগিল মস্ত শিখিনী ছুথিনী) 
প্রকাশিল শিখী চারু চন্ত্রক কলাপ।) 
বলাকা। মালায় গাথা, আইলা ত্বরিতে 
যুড়িয়। আকাশপথ। সুবর্ণ কন্দলী-- 
কু্গকুলবধু সতী সদ! লজ্জাবতী, 
মাথা তুলি শৃক্ভপানে চাহিয়া ছালিল। 
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি, 
চাছে গে নিকুপ্ধপানে, যবে ব্রজধাজে, 
ঈড়ায়ে কদস্বযূলে, যমুনার কুলে, 

 মৃছন্বরে ন্বন্দসীরে ডাকেন মুরারি। 
ঘনাসন ত্যছ্ি আগ নামিলা ইঞ্জানী 

ধবলের পাদদেশে । একি চমৎকার ? 
প্রতাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত ্ 
লোপান দ্েখিল! দেবী আপন ৬ | 

 অণি মুক্তা হীরক খচিত শত গ্সি"ড়ি 
গড়ি যেন বিশ্বকর্ণ! স্বাপিল সেখানে । 



. ৪ প 

. উঠিলে ইউছিছা ৮ উিকগাধি- 
্ ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা 
- জয়ন-রগ্রন এক নিকুঞ্জ শোভিল। 

বিবিধ কুগছ্ছমজাল, স্তবকে স্তবকে, 
বনরদ্ব, মধুর সর্ববদ্য, ল্ময়ধন, 
বিকশির! চারি দিকে হবগিতে লাগিল-- 
দীলনভত্ভলে হাসে তারাদল যথ1। 
মধুকর-নিকর আনন্বধ্বনি করি 
মকরনদ-লোতে অন্ধ আলি উতরিল1) 
বসন্তের কলকণ গায়ক কোকিল 
বরবিল। শ্বরচ্ুধা ) মলয় মারুত--- 

ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ-_. 
প্রতি অচ্ুকুল-ফুল-শ্রবপ-কুছরে 
প্রেমের রহমত আমি কছিতে লাগিল) 
চুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস, 

 শন্মথের মন ধৰে মথেন কামিশী 
পাতি প্রণয়ের ফাদ প্রণয়কৌতুকে 
বিরলে! বিশাল তরু, ব্রততী-রমণ, 

মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাধা, 
/ড়াইল চারি দিকে বীগবুন্দ যথা) 
শত শত উৎস, রদ্ত্তন্ডভের আকারে 

উঠিক্! আকাশে, মুক্তাফল কলরবে 
বরবি, আরপ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল। 
সে সকল জলবিন্ু একত্র মিশিয়া, 

হ্যজিল সন্বর এক রম্য সরোবর 
বিমল-পলিল-পুর্ণ) সে সরে ছালিল 
নলিনী, ভূলিয়। ধনী তপন-বিরহ 
ক্ষপ্রকাল | কুমুদিনী, শশাক্ক-রলিণী, 

স্থুখের তরজে রঙ্গে ফুটির়া তাপিল! 
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ-সহছ। 
তরল জলদলে কান্তি রজতেক্ে। 

শোতিল পুলকে--যেন নুতন গগনে! 
অবিলঘ্ে শম্বরারি-সথা খাতুপতি 
উতরিল! সম্ভাধিতে ভ্রিদিবের দেবী ।-- 

কার সঙ্গে একুঞ্জের দিবে তুলনা? 

প্রাপপতি-সহু রঙি ভূঝে রতি বথা॥ 
“কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে। 
কালিন্দী আনন্দময়ী ওটিনীর তটে 
শোভে যে নিকুঞ্জবন--যথ। প্রতধবনি, 
বংশীধবনি গুনি ধনী--আকাশহ্ৃহিতা 
শিখে লদ। ক্লাধানাম মাধবের মুখে, 
এ কুঞ্জের সহ ভার তুলনা না খাটে। 
ফি কছিবে কাব তবে একুঞ্জের শোতা? 
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শা প পামপন্স-পরশে অশোক | 
ছুথে প্রস্থনের ছার পয়ে তরুষর ). | 

কামিনীর বিধূযুখ-সীধু-সিক্ত ছলে 
বকুল, ব্যাকুল তার যন কঞজাইতে 
ফুল-আতরণে ভূষে আপনার ঘপু 
হুরধে, নাগর বথা প্রেমষলাত আশে-)-- 

কিন্ত আঙ্জি ধবছের হের বাজিখেল1 7 
অরে রে বিজন, হিন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি, 
ছেরি এ নানীন্দুপদ-অরবিম্দ-ুগ, 
আনন্দ-সাগর-নীরে মজ্জিলি কি তুই? 
প্মরহর দিগম্বর, ্মর গ্রাহরণে, 
ছৈমবতী-লতী-বূপ-মধুগী দেখি 
মাতিলা কি কানষদে তপযাগছাড়ি? 
ত্য তন্ম, চন্দন কি লেপিল। দেছেতে ? 
ফেলি দুরে হাড়মালা, বত্ব কঠমালা 
পরিল। কি নীল কে ন'লকঠ ভব 1 
ধন্ত রে অঙ্গনাকুল, ব্পিছারি তোরে ! 

গ্রবেশিল! কুঞ্জবনে পৌলোশী নুন্ধরী। 
অলিকুল বক্কারিরা বাঁকে ঝাকে উড়ি, 
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া, 
বেড়িল ব/লব-হৃৎ-সরসী-পদ্থিনীরে, 
বর্গের লভিতে সুখ হ্বর্ণীপুরী যথা 
বেড়ে আসি দৈত্যদল | অদূরে নন্দী 
মনোরমস্পথ এক দেখিলা সম্ুখে। 
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী, 
মুকুলিত-ন্ু বর্ণ-লতি কাস্বিভূবিত, 
বীর-দেছে শোভে বথ1 কনকের ছার 
চমকি! দেবদারু-_ উশল-শৃগ যথা 
উচ্চতর.) লতাবধু-লালস। রসাল, 
রসের সাগর তরু; মৌল-_মধুদ্রর্ম) 
শোতাঞ্জন--জটাধর ষথ! ভরটাধর 
কপদ্াা) বদগী-_যার ন্িগ্ধ তলে বসি, 
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃ-নুধাপানে, 
কহেন মধুর স্বরে, ভূবন মোহিয়া, 
মহাভারতের কথা | বদন ন্ুন্মর-- 
করি চুরি কামিনীর ন্ুরতি নিশ্বাস 
দিয়াছে মন যার কুস্ুধপকলাপে, 
ফেন না মম্মধ-মন মথেন যে ধনী, 
তার কুচাকার ধরে সেফুপ-রতন! 
অশোক--টৈদেছি, হায়, তব শোকে, দেবি, 
লোছিত বরণ আভু প্রহুন যাহার 

যথা বিলাপীর আখি | শিমুল বিশাল 
বৃঙ্ষ, ক্ষতদেছ যেন রণক্ষেতে রখী 



| লাগি 4 হইব নাবী, 
 ভাপস) শন্মলী, শাল, তাল, অভ্রভেদী 
চুড়াধর ) নারিকেল, বায স্তনচয় 
হাতৃছুপ্ধলষ রসে তোষে তৃষাতুরে | 
গুবাক) চালিত।) জাম, সু্রধররূপী 
ফল যার) উর্ঘশিরঃ তেঁতুল? কাঠাল, 
বার ফলে দ্বর্ণকশ! শোভে শত শত 
ধনদের গৃছে যেন! বংশ, পতচুড়, 
যাছার ছুছিতা বংখী, অধর-পরশে, 
গায় রে জপিত গীত মুমধুর শ্বরে! 

_. খর্জর, কুভীরনিত ভীবণ যুবতি, 
| তবু মধুরসে পর্ণ! সতত থাকে রে 
 হৃগুণ কুদেছে তবে বিধির বিধানে ! 
. তমাল--কালিন্দীকুলে যার ছায়াতলে 

সরস বসম্তকালে রাধাকাস্ত হু'র 
নাচেন যুবতীসছ |! শমী--বরাল না, 
ঘন-জ্যোত্ম! | আমলকী--বনস্থলী-সধী) 
গাস্তারী--রোগান্তকারী যখ! ধন্বস্তরি-_ 
দেব্তাকুলের বৈদ্থ! আর কত কৰা? 

চলিল! দেব-কামিনী মরাল-গামিনী। 
রূগু রুণু ধ্বনি করি কিছ্কিণী বাজিল। 
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত, 
রতিজ্রমে পুষ্পাঞজলি শত হস্ত ই'তে 

: ৰরবি পৃজিল শুষে রাঙা পা ছুখানি। 
কোকিল কোকিলা-সহু দিলি আরস্ভিন 
মদ্দম-কীর্তন-গান ) চলিল! রূপসী 
যেখানে সুরা! পদ অর্পিলা ললনা, 
কোকনদফুল ফুটি শোভিল সেখানে । 
অদূরে দেখিল! দেবী অতি হনোহুর 
হম, মরকতময়, চাকু সিংহাসন? 
তাহার উপর তরু-শাখাদল মিলি 
আগিজিয়! পরস্পরে, প্রলারে কৌতুকে 
নবীন পঙ্পবছক্রে, প্রবালে খচিত, 
বেছিত মাণিকরূপী যুকুলঝালরে। 

'কৃপ্ত পীতান্বর-শিরে অনন্ত যেমতি 
(ফণীজ ) অধুত ফপ! ধরেন যতনে ! 
চারি দিকে ফুটে ফুল । কিংগুক, কেতকী, 
রগ্রহরণ উত্ভে) কেশর নুন্দর-- 

' রতিপতি কয়ে যারে ধরেন আদরে, 
ধরেন কনকদও্ যহীপতি যথা £ 
পাটলি-সমদন-ভূণ, পর্ণ ফুদ-শরে। 
মাধবিকা--যার পরিষল-মধু-আশে 
অনিল উন্মত্ত সদ!) মবীন মালিক... 

জানা কাব্য 

রিবা] ৮ চারু রত. রর 
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেষতি)  :. 
চম্পক--বাহার আতা দেবী কিমানবী।-৮ . 
কে লা লোভে জিভূবলে 1? লোহিতলণোচন। 
জবা-্মহিষমর্দিণী আদরেন যারে 
বকুল--আকুল অঙি যার গুদৌরতে 
কদস্ব যাহার কান্তি দেখি, সুখে ম্জি, 
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা!) 
রজনীগন্ধ!-_রজনী-কুস্তল-শোভিনী, 
শ্বেত, তব শ্বেত ভূ বখ।, শেততৃজে ! 

কণিক1--কোমল উরে যাহার বিলাগী 
( তপন-তাপেতে তাপী) শিলীুথ, স্থখে 
লভে ন্থুবিরাম, যথ! বিরাজেন রাজ! 
নুপউ-শয়নে । ছায়, কণিক! অভাগা। 
বযবর্ণ রখা যার সৌরত বিনে) 
সতীত্ব বিনে যথ! যুবতী-যৌবন! 
কাম্িনী--যামিনী-সী, বিশদ-বসন! 
ধুতুর! যে।গিনী যথা, কিন্ত রতি-দৃতী, 
রতি কাম-সেবায় সতত ধনী রত! 
পলাশ--প্রবালে গড়া কুলের রূপে 
ঝলকে যে ফুল বনস্থসী-কর্ণ-মূলে ) 
তিলক-..ভবালী-ভালে শশিকলা যথা 
নুন্দর | ঝুধুকা--যার চাকু ফুর্তি গড়ি 
ন্ববর্ণে, প্রমদা কে পরে মছাদরে-- 
শর আর ফুলযত কেপারে বর্ণতে? 

এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপলী 
শোতিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি, 
রূপের আভায আলে! করি বনয়াজী )--- 
পর্ববতদ্ধৃহিতা সবে কলক-পুতলী, 
কমলবসনা, শিরে কমলকিন্বীট, 
কমল-ভূষণ!, কষ্লার়ত-নয়না, 
কমলম়্ী যেমনি কমল-বালিনী 
ইন্দিরা ! কাহার করে হৈম ধূপদান, 
তাছে পুড়ি গন্ধরসঃ কুলদুর। অগুরু, 

গন্ধামোদে আমোদি”ছ সনিকুঞ্জ ঘন, 
যেন মাব্রতে ব্রতী বন্গদ্ধরা-পতি 
ধবল, ভূধরেস্বর | কার হাতে শোতে 
স্র্ণ-থালে পাভ, অর্থ), কেছ ব৷ বছিছে 
মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি, 
কেছ বা চন্দন, চুয়া। কম্তগী, কেশর, 
কেছ বা মন্দারদাম--তারাষয় মাল! 
মৃদ্জ বাজায় কেহ রঙ্গরসে চলি। 
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কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে 
ধরি বীপ', বরবিছে সুমধুর ধ্বনি । 
কামের কামিনী মা কোন বামা ধরে 

 রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব ) 

বাজে কপিনাশ--ছুঃখনাশ যার রবে) 

সপ্তশ্বরা, হমন্দিরা, আর যন্ত্র যত )-- 
তন্থুরা | অন্বর-পথে গভীরে যেমতি 
গরজে জীমৃত, নাচাইয়] মযুতীরে। 

দেখিয়া সতীরে, যত পার্বতী যুবতী, 
নৃত্য করি মহাননে' গাইতে লাগিলা, 
যথ। যবে, আশ্বিন, হে মাসন্বংশ-রাজা, 
আন তুষি গিরি-গৃছে গিগীব-ছুহিতা 
গৌরী, গিরিরা-রাণী মেনকা হুন্ারী, 
সহ সহচগীগণ, তিতি নেত্রনীরে, 
নাচেন গায়েন স্থখে | হেরিয়া শচীরে) 
অচিরে পার্বতীদল গীত আরম্তিল।। 

শ্বাগত, বিধুব্দনা, বালব-্বালনা | 
অমরাপুরী-ঈশ্বরি | এ পর্ধত-দেশে 
স্বাগত, ললনা, তুমি |! তব দরশনে, 
ধবল অচল আজি অচল হুরষে! 
শৈলকুল-শক্রু, শক্র, তব প্রাণপতি ) 
কিন্তু যুখনাথ যুঝে যুখলাথ সহ 
কেশরী কেশরী লঙ্গে বুন্ধ-রঙ্গে রত। 
আইস, হে লাবপ)বতি, ছুছিত! যেমতি, 
আহইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভর হারে, 
কিন্বা বিছ্ল্িণী যথা বিপদের কালে, 
বছবাছ তরু-কোলে ! যার অন্বেবণে 

ব্যগ্র তুমি, সে রতনে পাইবা এগখনি-__ 
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে 1” 

নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্ব- 
ভূষণা। সম্মুখে দেবা কনক-আাসনে, 
নন্মনকাননে যেন দেখিল। বালবে। 
অমনি রমণী, হেরি হদয়-রমণে, 
চগিল! দেবেশ-পাঁশে সত্বর-গামিলী, 
প্রেঘ-কুতৃছলে ; যখা বরিষার কালে, 
শৈবলিনী, বিরছ-বিধুধ, ধায় রড়ে 
কল কল কলরবে সাগর-উদ্দেশে, 
মজিতে প্রেমতরজ-রজে তরজণী। 

যথ| শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীপাধবনি, 
উল্লাসে ফণীন্র জাগে, গুনিয়। অদুরে 

পৌলোমীর পদশব্ব--চির-পরিচিত- 
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে ! 
উদ্মীলিল। আখগুল সহম্র লোচন, 

যথ! নিশা-অবসানে মানস-নুলরঃ 
উদ্মীলে কমল-কুল ) কিনব! যখ! যবে 
রজনী স্তানাজী ধনী আইলে মৃদ্ধগতি, 
খুলিয়! অযুত আ্(খি গগন কৌতুকে 
সেশ্রাম বদন ছেরে--ভালি প্রেনয়সে | 
বাহু পসারিয়া দেব জিদিবের পতি 
বাধিল৷ গ্রণরপাশে চারুছাসিনীরে 
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা, 

যবে ফুন-কুল-সথী ছৈমময়ী উধা 
মুক্তাময় কুগুল পরান ফুপ-কুলে। 

*কোথ। সেক্রিদিব, নাথ ?1-সভালি নেআশারে 
_ কছিতে লাগিলা শঠী,--প্দারুণ বিধাতা 

ছেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে? 
কিন্তু এবে, ছে রমণ! হেরি বিধুমুখ, 
পাসরিল দাশী তার পুর্বব-ছুঃখ যত! 
কি ছার লে বর্ণ? ছাই তার নুখভোগে। 
এ অধীনী নুখিশী কেবল তব পাশে! 
বাধিলে শৈবালবৃন্দ সরের শরীর, 
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যগ্ভপি 
গুধায় সে জল, তবে নলিনীও মরে ! 
আমি ছে তোমারি, দেব!”--কাদিয়া ক'দিন! 
নীরবিল! চন্দ্রানন! অশ্রময় আখি )-- 
চুষ্বিলা সে সাশ্রু আখি দেব অন্ুরানি 
সোহাগে,- চুম্বয়ে যুধা মলম অনিল 
উজ্জল শিশির-বিন্ু কমল-লো5নে | 

“তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্ণের বিরহ 
ছুরূহ কি তাবে কভু তোমার কিন্কর? 
তুমি যথা, স্বর্গ তখ1 1” কছিলা হুত্বরে, 
বসব, হরষে যথ! গর্তে কেশরী 
কশোদর, ছেরি বীর পর্বত-কন্দরে 
কেশরিবী কামিনীরে )--কহিল স্ুমতি,--. 
"তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি] 
বিস্ত, প্রিয়ে, কহু এবে কুশঙগন্বারত। ! 
কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি? 
কোথা হৈমবতীন্ত তারক দন, 
শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা? 
কো1খ! চিত্রের ? কহ, কেমনে জানিল। 
ধবল আশ্রয়ে আনি আতশ্রয়ী, নুন্দরী ?” 

উত্তর করিল] দেবী পুলোম-ছুথিতা- - 
মুগাক্ষী, বিশ্ব-অধর! গীনপয়োধরা। 
কুশে।দগী )--"ম ভাগ্যে, গ্রাণসখ', আজি 
দেখ! মোর শুন্তমার্গে শ্বপ্রদেখী-সহ। 
পুফরের পৃষ্ঠে বসি, সৌদাহিনী যেন, 
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ভ্রমিতেছিহ্ধ এ বিশ্ব অনাথ! হইয়া, 
স্ব মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা! 
সঙ্গে বিমুখ, ছায়, অমরের সেনা, 
বরন্ধ-লোকে প্মরে তোম1 1 চল দেবপতি, 
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল মোর সাথে ।” 

শুনি ইন্্ার বাণী, দেব্জ অমনি 

তিলোাস্র কাব্য 

প্মরিলা ফি ) রি িলাবে 
আইল রখ, তেজঃপুজ, সিনে ॥ 
বলিল দেব-দম্পতী পন্মাললোপয়ে | 
উঠিল আকাশে গঞ্জ স্বর্ণ ব্যোষযাদ, 
আলে! করি নতত্ভল, বৈনতের যথা 
দৃধানিধি-সহ সুধা বহি সযতনে। 

ইতি প্রীতিলোতদা-সম্ভব কাব্যে ধবলশিখরে নাম প্রথম সর্ণ। 

কোথ! বক্ষলোক? কফোথ! আমি মনমতি 
অকিঞ্চন? যে ছুর্লভ লোক লভিবারে 
যুগে যুগে যোগীন্্র করেন মহা! যোগ, 
কেমনে মানব আমি, ভব মায়াজালে 
আবৃত, পিঞীয়াবৃত বিহঙ্গ যেমতি, 
যাইৰ সে মোক্ষধামে 1? ভেলায় চড়িয়া 
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ? 
কিন্ত ছে সারদে, দেবি, বিশ্ববিনোদ্দিনি, 
তব বলে বঙ্গী যে, মা, কি অসাধ্য তার 
এ জগতে 1? উর তবেঃ উর পদ্মালয়। 
বীণাপাণি! কবির হৃদয়-পল্মাসনে 
অধিষ্ঠান কর উরি | কল্পনা-মুন্দরী-- 
ছৈমবতী কিন্করী তোমার, শ্বেতভৃজে, 
আন সঙ্গে, শশিকল! কৌধুদী যেষতি। 
এ দাসেরে বর যদি দেহ গোঃ বরদে, 
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি 
শুনিবে, আনন্দার্ঁণবে ভালি নিরবধি, 
এ মম সঙ্গীতধবনি মধু হেন মানি। 

উঠিল অর্থরপথে ছৈম ব্যোমযান 
মহাবেগে, ধরাব্ত সহ সৌদামিনী 
বাহ পয়োবাহ যথা ) রখ-চূড়া শিরে 
শোতিল রেড বিছ্যাত-্জাকৃতি, 
কিন্তৃ-শাস্ত প্রভাময়। ধাইল চৌদিফে-_ 
হেরি সে কেতৃর কান্তি, ত্রান্তি-মদে মাতি, 
অচল! চপল] তারে ভাবি, দ্রুতগামী 
'বীমৃত, গভীরে গঞ্জি, লতিবার আশে 

৯স সুরহন্দরী,--যথা। হ্বরছঘরস্থুলে, 
রাজেজেমও্ল স্বযস্বর! ন্নূপবতী-_. 
ক্র পাস ঞ ওসি ৮৩ টিসি ০০৮৬৫৯০৮৮৫৯ 

ভ্িভীস্ম সস 
বেড়ে তারে,্্জয়জর পঞ্চশর-শরে ! 

এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া, 
হেরি দূরে সে স্ুকেতু রতনের ভাতি। 
কিন্ত দেখি দেবরথে দেবছম্পভীরে, 
শিহরি অন্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল 
অমনি! চলিল রথ মেঘমমন পথে-- 
আনন্দময়-মদন-ন্তন্দন যেমনি 
অপরাগ্রিতা-কাননে চলে মধুকাঁলে 
মন্দগতি কিন্বা যথা সেতৃ-বন্ধোপরে 
কনক-পুষ্পক, বছি সীতা-সীতানাথে! 

এড়াইয়। মেঘমালা, মাতলি সারথি 
চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে ) 
শুনি সে ভৈরবারব দিখ্বারণ যত-_ 
ভীষণ মুরতিধর--রুবি হুক্কারিল 
চারি দিকে) চমকিল জগত! বাসুকি 
অস্থির ইলা প্রাসে! চলিল বিমান )-- 
কত দুরে চন্রলোক অস্বরে শোভিল, 
রজন্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে 
বসেন রতনাসনে কুমুদ-বাসন, 
কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা, 
মদন রাজার বধু, দেব সুধানিষি 
নুধাস্ত। বরবণিনী দক্ষের ছুহ্িতা- 
বৃন্দ বেড়ে চক্রে যেন কুষুদের দাষ 
চির-বিকচিত, পুরি আকাশ সৌরতে-- 
রূপের আভায় মোছি রজনীমোহনে। 
হেম হর্দ্যে-_দিবানিশি, যার চারি পাশে 
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাতয়ঙ্কর-_. 
বিরাজয়ে ছুধা, যথ! মেঘবর-কোলে 
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ললিত, ভূবনস্পৃা, ্রু্প-যৌবন! 
নারী-অরবিন্দ-সহছ ইনু মহামতি, 
ছেরি ্িদিবের ইঞ্জে দুরে, গ্রণমিলা 
নঅভাবে? যথা যবে প্রলয়-পবন 
নিবিড় কাননে বছে। তরুকুলপতি 
ব্রততী-মুন্দরীদল শাখাবলী সহ, 
বন্দে নমাইয়। শির অজেয় মারুতে | 

এড়াইক়! চন্ত্রলোকে, দেবরথ ভ্রুতে 
উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী 
গগনে । কনকময় মনোহর পুরী, 
তার চারি দিকে শোভে,_যেখলা যেষতি 
আ[নলিলয়ে অনার চার কশোদরে 
হুরবে পসারি বাহু, রাশিচক্র ) তাছে 
রাশি-রাশির আলয়। নগর মাঝারে 
একচক্ররথে দেব বসেন ভাক্কর। 
অরুণ তরুণ পদ, নয়নরমণ 
বেন মধু কাম-বধু,-ষবে খাতুপতি 
বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুগ-ধবনি, 
হুরষে তৃষেন আসি কামিনী মহীরে, 
কাতর] বিরহে তার,--বসেছে সম্মুখে 
সাকথি। মুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা, 
ন।লনীর হুখ দেখি ছুঃখিনী কামিনী 
বসেন পতির পাশে নয়ন যুদিয়,-- 
সপত্বীর প্রত নায়ী পারে কি সছিতে ? 
চারি দিকে গ্রহদল দাড়ার সকলে 
নতভাবে, নরপতি সমীপে ষেমতি 
সচিব। অস্বরতলে ভারাবৃন্দ যত 
ইন্দীবর-নিকর--অদুরে হাসি নাচে, 
বখ।, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি, 
নাচিতে অগ্নরাকুল, যবে শচীপতি 
ত্বনীশ্খর, শচা সহ দেবসতা-মাঝে, 
বসিতেন ছৈম।সনে ! নাচে তারাবলী 
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দ পদে; 
করে পুরক্কারেন হালির। গ্রভাকর 
তা সবারে, রত্বদ্দানে যথ। বহীপতি 
হন্দরী কিক্কণীদলে তোবে-তুষ্ট ভাবে! 
ছেরি দুরে দেবরাকে, গ্রকুলরাজা 
সলভ্রমে প্রপাষ করিলা মহামতি ।-__ 
এড়াইয় সুর্ধযজোক চলিল বিমান। 

এবে চক্র নুর্ধয আর নক্ষআমগুলী 
সরজত-কনক-দীপ অন্বর-সাগরে-- 
পশ্চাতে রাখিয়! সবে, হ্ম-ব্যোমযান 
(ও আর পন আজে খত গল 

| শইকলে পর্থাবলী 

প্রতা--য়ুর লাদপন্সে থা যার 
উদ্ছলেন দেশ ধনী গ্রককৃতিরূপিণী। 
রূপে মোছি অনাদি অনন্ত সনাতনে ! 
প্রভাস্্শিকুলেশ্বরী ধার সেবা করি 
তিথিরারি বিভাবন্থ তোঁষেন শ্বকরে। 
শলগী তার! গ্রহাবঙগী, বারিদ যেষতি 
অন্ধুনিধি সেবি সদা) তোষে বন্ধারে 
ত্যাতৃরা, আর তোবে চাতকি নী-দলে 
জলদানে। ইন্দুপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী-- 
পীনপয়োধর1--হেরি কারণ-কিরণে, 
সভক্কে চারুহালিনী নয়ন যুদিলা। 
কুমুদদনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদ্দিলে 
যুদয়ে নয়ন যথ! | দেং পুরন্গর 
অহ্থরারি, তূলি রোবে দস্ভোলি যে করে 
বৃজ্রান্থরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে, 

সেই কর দিয়! এবে প্রভার ৰিভাসে 
চমকি ঢাকিল আখি! রথ-চুড়াশিরে 
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন 
দিবাভাগে ; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি 
হতেম্বর অন্ধতাবে রশ্মি দিল! ছাড়ি 
হীনবল ?) মহাতক্কে তুরজম-দল 
মন্দগতি, বখ1 বহে প্রতীপ গমনে 
প্রবাহ! আহল এবে রথ ব্রদ্মলোকে। 
মেরু,-কনক-মৃণাল কারপ-সলিলে ? 
তাছে শোভে ব্রহ্মথলোক কনক-উৎপল। 
তথ! বিরাক্মেন ধাতা--পদতল ধার 
মুযুক্ষু-কুলের ধ্োয়--মহামোক্ষধাম। 

অদূরে হেরিলা! এবে দেবেশ্ত্র বালৰ 
কাঞ্চন-তোরণ রাঅ-তোরণ-আকাগ, 

আভাময়) তাছে জলে আদিত্য-আকুতি, 
প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর। 
নর-চক্ষু কু নাছি হেরিয়াছে যাহা, 
কেমনে নর-রসন। বর্ণিবে তাহারে-- 
অতুল ভব-মগ্ডলে ? তোরণ-সম্মুখে 
দেখিল! দেব্দম্পতী প্রেব-সৈন্ঠদল,-.. 
সমুদ্র-তরঙ্গ বখ।, যবে জলনিধি 
উথলেন কোলাছুলি পবন-মিলনে 
বারদর্পে। কিন্ব। যথা সাগরের তীরে 
বালিবুন্দ, কিন্বা বথ! গগনমগ্ডলে 
নক্ষত্র-চয়--অগণ্য । রখ কোটি কোটি 
ব্র্ণচব্র, অগ্রিম, রিপুতন্মকারী, 
[বছ্যত-গঠিত-ধবজ-মগ্ডিত ? তৃয়গ-- 
বিরাখাজন স্দাগতি যার পদতলে 
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সন্ধা, গুত্র-কলেবর, ছিমানী-আবৃত 
গিরি যথা, দ্বন্ধে কেশরাখলীর শোতা-- 
ক্ষীরসিন্ধু-ফেন! যেন--অতি মনোহর | 
হস্তী, মেঘাকার সবে,--ধে সকল মেখ, 
চাটি বিনাশিতে যবে আনেশেন ধাতা, 
আখগ্ুল পাঠান তাসাতে ভূমগুলে 
প্রলয়ে ) যে মেঘবৃন্দ মঞ্জিলে অন্বরে, 
শৈলের পাঁধাণ-হিয়। ফাটে মহাতয়ে, 
বন্ুধা কাপিয়! যান সাগরের তলে 

তরাসে ! অমরকুল-_গন্ধরর্ব, কির, 
বক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অন্ত্রধারী-- 
বারপারি ভীষণ দশনে, ব্জনথে 
শস্তিত যেমতি, কিবা নাঁগাঁরি গুড়, 
গরুতুম্ত-কুলপতি ! হেন পৈম্দল, 
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে 
বিমুখ, আশ্রয় আলি লভিয়াছে সবে 
ব্চ্ছ-লোকে, বখ| যবে প্রলয়-পী। বন 
গভীর গরজি গ্রাসে নগর লগরী 
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত 
নিরাশ্রর, মহাত্রাসে পালায় সত্বরে 
যথায় শৈজেজু বীরবর ধীর-ভাবে 
ব্জপদ্ঘপ্রহরণে তরঙগনিচয় 

বিমুখয়ে ) কিন্বা বথ!, দিবা অবসানে, 
(মহতের সাথে যদি নীচের তুলন৷ 
পারি দিতে ) তমঃ যবে গ্রাসে বনুধারে। 
(রাহু যেন টাদ্ধেরে ) বিছছগকুল ভয়ে 
পুরিয়া গগন ঘন কৃুজন-নিনাদে, 
আসে তরুবর-পাঁশে আশ্রমের আশে ! 

এ হেন ছুর্ববার সেনা, যার কফেতৃপরি 
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেজ যেষতি 
বিশ্বস্তর-ধবজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে, 
ছয়, শোকাকুল এবে দ্েবকুঙ্গপতি 
অন্থরারি। মছৎ যে পরছঃখে ছুঃখা, 
নিজ সুঃখে কত নছে কাতর সেজন? 
'কুলিশ চূণিলে শৃ্, শৃঙ্গবর সহ্ছে 
সে যাতনা, ক্ষণধাতর অস্থির হইয়া) 
কিন্ত যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে 
ব্যথিত বারণ আসি কাদে উচৈঃস্বরে 
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাদে 
তার সহ! মছাশোকে শোকাকুল রখী 
দেবনাথ, ইন্জ্রানীর করযুগ ধরি, 
( সোহাগে হরাল যখ! ধরে রে কমলে 1) 
কহিল! দুম স্বরে +--পছায়, প্রাণেশ্রি, 

বিধিয় অকুঁতি বিধি দেখি বুফ কাটে! 
শবগাল-সমরে, দেখ, বিধুখ কেশরী-.:. 
বৃন্দ, নুযেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে 
জিয়মাণ অভিঘানে। হায়, দেব-কুলে 
কে না চাছে ত্যঞ্জিবারে কলেবর আজি, 
যাইতে, শষন, তোর তিমির-ভবনে, 
পাঁসরিতে এ গঞ্জন! ? ধিক্, শত বিকৃ 
এ দ্েব-মছ্মা | অমরতা, ধিক তোরে! 

হায়, বিধি, কোন্ পাপে যোর প্রতি ভূমি 
এ ছেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ ষাতনা 
কেন গো ভোগাও জাসে 1 হায়। এ জগতে 

ব্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি 
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে ভুঃখী। 
হন পালন লয় তোষার ইচ্ছায় ॥ 
তুমি গড়, তুমি ভা, বজায় রাখছ 
ভূমি? কিন্তু এই যে অগণ) দেবগণ, 
এ সবার ছুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাদে। 
তপন-তাপেতে তাপি পঞ্ড পক্ষী, বদি 
বিশ্রাম-বিলাস আশে, যায় তরু-পাশে, 
দিনকর-খরতর-কর সহ করি 
আপনি সে মহীরুছ, আশ্রিত যে প্রাণী, 
ঘুচায় তাহার ক্লেশ )-হায় রে, দেবেজ 
আমি হ্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন, 
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা 1” 

এতেক কছিয়! দেব দেবকুলপতি, 
নামিলেন রখ হতে সহ সুরেশ্বরী 
শৃন্তমার্গে। আহা মরি, গগন, পরশি 
পৌলোমীর পাদপন্ন, ছালিল হুরবে! 
চলিল| দেব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে। 

হেথা দেবসৈগ্ব, হেরি দেবেশ বালবে, 
অমনি উঠিল সবে করি জয়ধ্বনি 
উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি 
হেরি বৃখনাথে। লয়ে গন্ধর্ধ্বের দল-- 
গন্ধরর্ব, মদনগর্বর খর্বব বার রূপে-- 
গন্ধর্বকুলের পতি চিত্রেরথ রথী 
বেড়িল! মেতবাছনে, অগ্রি-চক্রযাশি 
বেড়ে বধ! অমৃত, বা ন্মবর্প-প্রাচীর 
দেবালয় ; নিষ্কোবিয়া আগ্নময় অসি, 
ধরি বামকরে চক্ত্রাকার ছেম ঢাল, 
অতেভ সমরে, ক্রুত বেড়িলা বাসবে 
বীরবৃন্দ। দেবেন্রের উচ্চ শিরোপরি 
ভাতিল, রবিপরিধি উদ্দিলেক যেন 
মেক-শ্বজোপরি।--মশিময় রাজছাতা। 



১৪ ঘাইকেল-্রস্থাবলী 
বিভ্ভারি কিরণজাল ) চতুরজ দলে 
রঙে বাজে রণবান্, যাহার নিকণে__ 
পবন উথলে যথ! সাগরের বারি-- 
উলে বীর-হৃদয়, সাঁহস-অর্ণব। 

আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে ) 
তালে জ্বলে কোপাগ্রি, ভৈরব-ভালে যথ! 
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন 
ঘুচাইয়! রতির মৃপাল-ভূঞ্জ-পাশ, 
আলি, যথা মগ্ তপঃসাগরে ভূতেশ, 
বিধিল] ( অবোধ কাম |) মহেশের হিয়া 
ফুলশরে | আইলেন বরুণ ছুর্জর়, 
পাশ-ছুত্কে জলেশ্বর, বাগে আখি রাঙ-_ 
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন। 
আইলা অলকাপতি সাপটিয় ধরি 
গদাবর?) আইলেন হৈমবতী-নুত, 
তারকহ্দন দেব শিখিবরাসন, 
ধনুর্বাণ হাতে দেবগেনানী? আইল! 
পবন সর্বদমন ;-- আর কব কত? 
অগণ্য দেব হাগণ বেড়িলা বাসবে, 

যথ| ( নীচ সহ যদ্দি মুতের খাটে 
তুলনা) নিড্রাস্মজনী শ্শীধিনী যবে, 
নুচারুতার! মহছিষী, আসি দেন দেখা 
মৃদ্থগতি খস্থোতের বৃ/হ-প্রতিসরে 
ঘোরে তরুবরে, বত্ব-কিরীট পরিয় 
শিরে,--উ গলিয়। দেশ বিমল কিরণে | 

কছিতে লাগিপ1 তবে দেব পুরন্মর )-- 
*্সহ্ত্রেক বৎসর এ চতুর দল 
দুর্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে 

নিরম্তর যুবি, এবে নিরস্ত সমরে 
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কেব। 
এ জগতে তোম! লবা পারে পরাজিতে, 
অলেয়, অমর, বীরকুলশরেষ্ঠ ? বিন! 
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্বব-অন্তকারি 
বিষুখিতে এ দ্রিক্পালগণে তোমা সঙ 
বিগ্র্থে? কেমনে এবে এ দুর্জয় রিপু- 
বিধির প্রসাদে ছুখ দুর্ধর, কেমনে 
বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল ? 
যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে 
আমি ইন্জ, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি, 
না জানি কি দোবে, এবে! ছায়, এ কার্দ্ুক 
বুখা আছি ধরি আমি এই বাষকরে? 
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক |” 

গুনি দেবেন্ত্রের বাণী, কহিতে লাগিল! 

অন্তক, গভীর শ্বরে গরজে ঘেমতি 
মেঘকুলপতি কোপে, কিন্ব! বারণারি, 
বিদরি মহ্থীর বক্ষঃ তীক্ষ বন্র-নখে 
রোধী )--ন! বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি 
বিধির এ লীল1 /--যুগে যুগে পিতামহ 
এইরূপে বিড়দ্েন অমরের কুল) 
বাড়ান দানবদর্প, শ্ুগালের হাতে 
পিংছেরে দিয়] লাঞ্ছনা । তুষ্ট তিনি তপেঃ-- 
যে তাহারে ভক্তিভাবে তে, তার তিনি 
বশীভূত; আমর! দিকৃপালগণ যত 
সতত রত ম্বকাধ্যে,- লালনে পালনে 

এ ভব-মণ্ডল, তীরে পুর্জিতে অক্ষম 
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর, 
ভ্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাধাতে 
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি 
স্ব্ণী, মর্ত্য, পাতাল--অতল অলতলে। 
পরে এড়াইয়1 সবে সংলারের দায়, 
ষোগধর্প অবলম্থি, নিশ্চিন্ত হইয়া 
তুধিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভূলি 
ভুলি এ ছঃখ, এ ন্ুখ। কে পারে সহিতে,- 
ছাঁয় রে, কছ, দেবেম্দ্র, ছেন অপমান? 
এই মতে স্যরি যদি পালিতে ধাতার 
ইচ্ছা, তবে বুথ! কেন আম! সব! দিয়! 
মথাইল! সাগর? অমৃতপানে মোর! 
অমর) কিন্তু এ অমরতার কি ফল 

এই ? হায়, নীলকণ, কিসের লাগিয়া 
ধর হুলাছল, দেব, নীল কঠদেশে? 
জনুক জগত! ভণ্মকর বিশ্ব! ফেল 
উগরিস্ষ! সে বিষাপ্সি] কার লাধ ছেন 

আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকূলে ?” 
এতেক কিক] দেব সর্বব-অস্তকারী 

কৃতান্ত হইল ক্ষান্ত) রাগে চক্ষুতয় 
লোছিত-বরণ, রাঙ! জবাষুগ যেন! 

তবে সর্বদমন পবন মছাবলী 
ক্িতে লাগিলা, যথ। পর্বত-গহবরে 
হুহ্ক্কারে কারাবন্ধ বারি, ব্দরিক্বা 
অচলের কর্ণ )--পবাছ! কছ্ছিলা শমন, 
অবথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি 
আমা লব! প্রতি বাম অকারণে সদ1। 
নাশিতে এ হ্্ি, প্রলয়ের কালে যথা! 
নাশেন আপনি ধাত1, বিধি মম। কেন 1-- 
কেন, ছে জিদশগণ, কিসের কারণে 
সছিব এ অপমান আমরা সকলে 



অমর? দ্রিতিজ্ঞ-কুল প্রতি যদি এত 
সবে পিতামছের, নৃতন জৃঙি জি, 
দান তিনি করুন পরম ওক্তদলে। 
এ হৃি, এ সবর, মর্ত্য, পাতাল--আলয় 
সৌন্দর্ষে/র রত্বাগার, সুখের সদন,_- 
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে 
দিঁধ কি দানবে? গরুড়ের উচ্চ নী 
মেঘাবৃত,-_-খঞ্জন গঞ্জনমাত্র তার। 
দেহ আজ্ঞা, দ্েবেশ্বর | দীড়াইয়] হেথ!-_ 
এ ব্র্মমণ্লে--দেখ সবে, মুহূর্েকে, 

নিমিষে নাশি এ হৃষি, বিপুল, সুন্দর, 
বাছবলে,-ন্রিঞ্গৎ লণ্ডভও করি।” 
কন্ছিতে কহিতে ভীমারৃতি প্রতগ্জন 
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর খর থরে 
(ধাতার কনক-পন্প আগন যে স্থলে, 
মে স্থল ব্যতীত )ধিশ্ব কাপিয়া উঠিল। 
ভাঙিল পর্ব চূড়া) ডুবিল সাগরে 
তরী। ডরে মুগরাজ, [গরি-গুহা ছাড়ি 
পালাইল দ্রতবেগে) গণিনী রমণী 
আতঙ্কে অকালে, মরি, গ্রলবি মরিলা | 

তবে ফড়ানন স্কনা। আহাঃ অনুপম 

রূপে | হৈমবততী সতী ক্কত্তিকা ধাছারে 
পালিলা, লরঙ্ী যথা রাজছংস-শিষু, 
আদরে) অমরকুপ-সেনানী সুখী 
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী, 
কিন্তু ধীর, মলয়-সমীর যেন, যবে 
্ব্ণব্ণ। উন! সহ ত্রমেন মারুত 
শিশির-মঙ্ডিত ফুলবনে প্রেষাযোদে $- 
উত্তর করিলা তবে শিখীবরামন 
মূ স্বরে, যথা বাঞ্ে মুরারির বাশী 
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুজবনে )-- 
“য়-পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়। 
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রখা 
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ নুমতি 
রণক্ষেত্রে, কি শরম তার? ধৈববলে 
বলী যে জরি, সে যেন অতেগ্ত কবচে 

» ভূবিত) শতগহত্র তীক্ষতর শর 
পড়ে তার দেছে, পড়ে শৈলদেছে যথা 
বরিষার জলাসার। , আমর! সকলে 
প্রাণপণে যুঝ আজি সমরে বিরত, 
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আম! সবে? 
বিধির নির্বন্ধ, কছ, কে পারে খগ্ডাতে ? 

অতএব শুন, যম, গুন মদাগতি, 

ভিলোত্রমাসস্তব কাব্য ৯৫ 

ছুর্দ সমরে দৌঁছে, গুন মোর বাণী, 
দূর কর মনভ্তাপ। তবে কহ যদি 
বিধির এ বিধি কেন? কেন প্রতিকূল 
আমা সবা গ্রতি ছেন দেব পিতামছ?. 
কি কছিব আমি-দেবকুলের কনিষ্ঠ? 
কৃষি, স্থিতি, প্রলয় ধছার ইচ্ছাক্রমে 
অনাদি অনন্ত খিনি, বোধাগম্য, গীতি 
তার যে, সেই নুরীতি। কিলের কারণে, 
কেন ছেন করেন চতুরানন, কহ, 
কে পারে বুঝিতে ? রাজা, বাছা ইচ্ছা, করে। 
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজ।সছ 1” 

এতেক কছিয়! দেব স্কন্দ তারকারি 
নীরবিলা। অগ্রলরি অন্ুরাশি-পতি 
(বীর-কমুনাদে যথ1) উত্তর করিল! )-- 
*্প্থর, অন্বরচর, বৃখ। রোষ আদি! 
দেখ বিবেচনা! করি, সত্য যা কহিল! 
কার্তিকেয় মছারধী। আমরা সকলে _ 
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তীছারি) 
অধীন যে অন, কহ স্বাধীনতা কোথ। 
সেনের? দাস সদ! প্রভু-আজ্ঞাকারী। 
দানয-দমন আজ্ঞা আম] সব প্রতি) 
দানব-দমনে এবে অক্ষম আমরা )-- 
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ। 
সাগর-আদেশে সদ তরঙজ-নিকর 
তীষণ নিনাদে ধায় সংহারিতে বলে 
শিলাময় রোধঃ1 কিন্ত তার প্রতিঘাতে 
ফ।ফর সাগর-পাশে যায় তার] ফিরি 
হীনবল | চল মোরা যাই, দেবপতি | 
যথ| পদ্মযোনি পদ্ম/সন পিতামহছ। 
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ) কার ছেন 
তিনি বিনা? ছে অন্তক বীরবর, তুমি, 
সর্ব-অন্তকানী কিন্ত বিধির বিধানে । 
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোতে তব করে, 
দণ্ডধর, যাহার গ্রহারে ক্ষয় সদা 
অমর অক্ষয়দেছ, চূর্ণ নগরাজ, 
এ দণ্ডের গ্রহরণ, বিধি আদেশিলে, 
বাজে দেহে) কোমল ফুলাঘাত যেন) 

কাষিণী হানয়ে যবে মৃদু মন্দ ছাসি 
প্রিয়দেছে প্রণয়িনী, গ্রণর-কৌতুকে, 
ফুলশর | তুমি, দেব, ভীম প্রতগ্ন, 
ভগ্ন তরুকুল যার তীষণ নিশ্বাসে, 
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞির বলে 
তৃষি, লঃআ্োত যথা পর্বাত-প্রসাদে। 
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অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা॥ 
দেবদল। বাড়বাগ্নি-সদূশ জলিছে 
কোপানল মোর মনে! এঘোর সংগ্রামে 

ক্ষত এ শরীর, দেখ দৈত্য-প্ররণে, 
দেবেশ, কিন্ত কিকরি? এ ভৈরব পাশ, 
অজিজম(ণ, মন্্রবলে মহোরগ যেন।” 

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব ধাহার 
রদ্বাগার, উত্তরিল। বক্ষদলপতি )-- 
“নাশিতে ধাতার হৃতি, যেষন কছিলা 
প্রচেতা, কাছার সাধ্য? তবে যদ থাকে 
এ ছেন শকতি কারো, কেমনে সে জন, 
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম করিতে 
মুর? কঠিন ছিয়। ছেন কার আছে? 
কে পায়ে নাশিতে তোরে, জগতজননি 
বন্গুধে, রে খাতৃকুলরমপি, যাহার 
প্রেমে সদা মভভ তান, ইন্পু-ইন্দীবর 
গগনের |] তার-দল যার সখা-দল! 
সাগর যাছায়ে বাধে রজভূঙ্গ-পাশে! 

মোহ।গে বামুকি নিজ শত শিরোপরি 
বলায়! রে অনস্তে, রে মেঘিনি কামিনি, 
শ্যামাল্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাগে 
স্যজ্জেন সতত ধাত। ফুপরত্বাবলী 
বহুবিধ! কআলিঙগয়ে ভূধর বাহারে 
দিবানিশি! কে আছে, হে দিকৃপাঙ্গগণ, 
এ ছেন নির্দিয়? রাছ শশী গ্রাসিবারে 
ব্যগ্র সদ! দুষ্ট, কিন্ধ রাছু,_সে দানব। 
আমর! দেবতা,--এ কি আমাদের কাজ? 

কে ফেলে অমূ্য মণি সাগরের জলে 
চোরে ভরি? যদি প্রিয়জন যে, সে আনে, 
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গল! কাটি 
গ্রণদী-হৃদয় কি গে। শীরোগে তাহারে ? 
আর কি কছিব আমি, দেখ ভাবি সবে। 
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রুহ্থে 
( শু্ধ কাঠ সহ শুফ কাটের ঘর্ষণে 
যেষন ) জনমে অপি, সত্যদেধী যাছে 
জালান প্রদীপ ত্রান্তি-তিনির নাশিতে 
কিন্তু বৃখ।-বাক্যবৃক্ষে বভূ নাহি ফলে 
সযুচিত ফল) এ তো অজানিত নছে। 
অতএব চল লবে যাই যথা ধাতা 
পিতামছ। কি আজা তোমার, দেবপতি 1” 

কছিতে লাগিল! পুনঃ জুরেন্র বালৰ 
অনুরারি) _“পালিতে এ বিপুল জগত 
গজল, ছে দেবগণ, আম! সবাকার। 

মাইকেল-গ্রস্থাবলী 

অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন : 
হইবে তক্ষক? যথা ধর্ম জয় তথ! । 
অন্কায় করিতে যদি আর্তি আমরা, 
স্ুরাস্ুরে বিভেদ কি খাকিবেক, কহ, 
জগতে? দিতিজ-বৃন্দ অধর্দেতে রত) 
কেমনে, আমর! যত অদ্দিতিনন্দন, 
অমর, ক্রিদিব-বাসী, তার নৃুখভোগী, 
আচরিব, নিশ।চর আরে যেমতি 
পাপাঁচার? চল সবে ব্রক্মার সদনে-- 
নিবেদি চরণে তার এ ঘোর বিপন | 
হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্বব-অস্ত কারী, 
হে সর্বদমন বাসুকুলপতি, রণে 
অজ্েয়”-ছে তারকসৃনল ধমুর্ধারি 
শিখিধব জ,---ছে বরুণ, রিপুতস্ম-কর 
শরাঁনলে,-হে কুবের, অলকার নাথ, 
পুষ্পকবাছুন দেব, তাঁম গদাধর, 
প্লনেশ,আইল সবে যথ! পল্সমযোনি 
পল্পাসনে বলেন অনাদি সনাতন। 
এ মহ্া-দন্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে 
তিনি বিনা ভ্রিভূবনে এ মুর সমাজে 
তারি রক্ষিত? চল বিরিঞির কাছে?” 

এতেক কহিয়! দেব ত্রিদিবের পতি 
বালব, প্মরিল! চিজ্ররথে মহারথী। 
অগ্রসরি করযোড়ে নমিল! দেবেশে 
চিত্ররথ; আশীর্ব্বাদি কছিল! মুমতি 
বন্রপাণি, "এ দিকৃপালগণ সহ আম 
গ্রবেশিব ব্রন্ধপুরে ) রক্ষা কর, রি, 

 দেবকুলাজগন! যত দেবেশ্বগী সহ” 
বিদায় মাগির! পুরন্দর নুরপতি 

শচীর নিকটে, লহ তীম গ্রতঞ্জন, 
শমন, তপন-ন্থৃত, তিমিরবিলাসী, 
ষড়ানন তারকারি, ছুর্জন্ন গ্রচেতা।, 
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা 
ব্রঙ্মপুরেশ্মোক্ষধাম জগত-বাঞ্চিত। 

তবে চিত্ররখ রখী গন্ধরর্ব-ঈশ্বর 
যছাবলী, দেবদনত শঙ্খ ধরি কনে, 
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। লে গভীর ধ্বনি 
শুনিয়। অমনি তেজস্থিনী দেবসেন। 
অগণ্য, হুর্ববার রণে, গরজি উঠিল! 
চারি দ্বিকে। লক্ষ লক্ষ অলি, নাগরাশি 
উদ্গীরি পাষক যেন, ভাতিল আকাশে! 
উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি 
রতনে রঙ্জিত-অজ বিহ্জম-দল | 
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উঠি রথে রখী দর্পে ধনু টঞ্কারিল। 
চাপে পরাইয়। গুণ) ধরি গদ! করে 
করি-পৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি 
চড়ে তুজ-গিরি-শৃঙ্গে ) কেহ আরোছিল। 
(গরুড়-বাছনে যথ! দেব চক্রপাণি) 
অশ্ব, সদাগতি সদ। বাধ! যার পদে! 
শুল হস্তে, যেন শুলী ভীবগ নাশক, 
পদাতিক-বৃনদ উঠে হহক্কার করি, 
মাতি হীরমদে গুনি সে শঙ্খনিনাদ ] 
ধাজিল গল্ভীরে বাস, যার ঘোর রোল 

শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে 
নাচে যথা কফপিবর--ছুঃস্ত দংশক-- 
ব্ষাকর) ভীরু প্রাণ বিদরে অমনি 
মছাতয়ে! সুর-টৈন্ত পাজিল নিমেবে 
দানব-বংশের ব্রোস, রক্ষা করিবারে 

স্বণোর ঈশ্বরী দেবী পৌলমী নুন্দরী, 
আর যত মুরনারী। যথা ঘোর বনে 
মা! মহীরুছ-বৃযহ, বিস্তরিয়। বাছ 
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল, 
অলকে ঝলকে যার কুহুম-রতন 

অনূল জগতে, রাজ ইন্জানী-বাছ্ছিত। 
যথ! সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বনুধারে, 

জগত্জননী, ভ্রিদিবের সৈন্দল 
বেড়িলা ্রিদিবদেবী অনস্ত-যীবনা 
শচীরে, সাপটি করে চক্জ্রাকার চাল, 
অলি, অগ্নিশধা যেন ।--শত গ্রভিলরে 
বেড়িলা নুচন্্রাননে চতুফদ্ধ দল। 
তবে চিত্ররথ রথা, জ্যজি মারাবলে 
কনক-লিংহ-আসন অতুল, অযুল, 
জগতে, যুড়িয়। কর, কহিল গ্রণমি 
পৌলোমীরে, "এ আসনে বন্থুন মহিি, 
দেবকুলেশ্বরী ) বথাসাধ্য, আনি দাস, 
দেবেজ-অভাবে, রঙ্গ! করিব তোমারে ।” 

বসিল1 কনকাসনে বাসব-বাঁসনা 
মৃগাক্ষী। হায় রে, মগ্সি, হেরি ও বদন 

মলিন, কাহার হিয়] না বিদ্রে আছি? 
কা॥ রে নাকাদে প্রাণ, শরতের শশি, 
হেরি তোরে রাছু-গ্রাসে? তোরে রে নলিনি, 
বিষগ্রদন', যবে কুধুদিশী-সথী | 
নিশি আলি, ভান্ুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর ! 

হেরি ইন্জাণীরে যত হুচারুহাসিনী 
দেখকাহিনী নুন্দরী, আসি উতরিল! 
মুছগতি। আইলেন বঠী দহাদেবী- 

৫ ২র--১৩ | 

বঙজ্গকুলবধূ ধারে পূজে মহাদয়ে, 
মঙ্লদায়িনী। আইলেন ম! শীতল, 
ছুযস্ত-বসম্ততাপে তাপিত শরীর 
শীতল প্রসাদে ধার--অছাদয়াময়ী 
ধাত্রী; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে 
ধাার ফণীন্র ভীত ফপিকুলসছ, 
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধার1-বলে ) 
আইলেন নুষচনী-_মধুর-ভাষিদী ) 
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরআ নুন্দযী, 
কুঞ্জরগামিনী) আইলেন কামবধূ 
রতি, হায়, কেমনে বণিব অল্লমতি 
আমি ও রূপ-মাধুরী, ও স্থির-যৌ বন, 
যার মধুপানে মজ্জ স্বর মধুলথা 
নিরবধি? আইলেন সেন! স্থলোচন। 
সেনাশীর প্রণক্িনী- রূপবতী সতী! 
আইলা জাহ্বীদেবী--ভীগ্মের জননী) 
কালিনদী আননাময়ী, ধীর চারুকুলে 
রাধাপ্রেম'ভোরে-বাধা রাধানাথ, সদ! 
জমেন, মরাল বখ1 নলিনী-কাননে | 
আইলা যুরলা সহ তমস! বিমলা-_ 
বৈদেহীর সখী দোছে/--আর কব কত? 
অগণ্য স্ুরনুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-মম 
প্রতভায়। সতত কিন্তু অচপল! যেন 

রত্বকাস্তিচ্ছটা, আসি বঙ্িলা চৌদিকে 
যথ! তাঁরাবলী বসে নীলাম্বরতলে 
শমী স্, ভরি ভব কাঞ্চন-বিতাসে ! 

বলিলেন দেবীকুল শচীদেবা সহ 
রতন-আসনে ) হায় নীরব গো আজি 

বিষাদে! আইল! এবে বিস্যাধরী-দল। 
আইল উর্বশী দেবা, -আ্রিদিবের শোভা, 
ভব-ললাটের শোত! শশিকল। যথ। 
আভাময়ী। কেমনে বণিব রূপ তব, 
ছে ললনে, বালবের প্রছয়ণ তুমি 
অব্যর্থ! আইলা চাকু চিত্রলেখ! সধী, 
বিশালাক্ষী বখ। লক্মী--মাধব-রমনী। 
আইলেন মিশ্রকেমী,-ধার কেশ, তব, 
হে মদন, নাগপাশ--জজেয় অগতে। 
আইলেন রপ্ভা,-বর উরুর বর্ত,ল 
গ্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুধুখী 
কদলীর লাম রস, বিদিত ভুবদে। 
আইলেন অলঘ্ুব! মহ! লজ্জাবতী ৭ 
যথ! লত। লজ্জাব্ভী, কিন্ত (কে নলাজানে 1) 
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অপাজে গরল/--বিশব দছে গে! বাহাতে। 
আইলেন মেনক11 ছে গাঁধির নন্দন 
অতিমানি যার প্রেষরস-্বরিবণে 
নিষারিল! পুরন্দর তপ-অগ্রি তব, 
নিবারয়ে মেখ যথা! আপার বরধি, 

জাবামল। শত শত আসিয়া অপ্পারা 

... নতভাবে ইঞ্জানীরে নমি, ধড়াইল। 
চারি দিকে ; যথ! যবে,স্হায় বে শ্মারলে 
ফাটে বুক 1- ত্য্ি ব্রঞ্ ব্র-কুলপতি 

' অক্ুর়ের সহ চলি গেল! মধুপুরে, 
শোকিলা পৌপিনীদল যমুনা-পুলিনে, 
বেড়িল নীক্বে লবে রাধা বিলাপিনী। 

ইতি শ্রীতিলোত্মান্ভবেকাব্যে ব্রহ্মপুরৰী-তোরপ নাম ভ্বিতীম সর্গ। 

তু5তজীন্ম সস 
হেথ! তুরাসাহু সহ ভীম গ্রাভঞ্রন-_ 

বাযুকুল-ঈখ্বর, _প্রচেতাঃ পরভ্তপ, 
দণ্ডধর মহান্থা ৩পন-তনয়-_- 
বক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ, 
হ্থরসেনানী শুরেন্দ্র,--প্রবেশ করিল! 
ব্রন্মপুরী। এড়াইয়্া ক1ঞ্চন-তো রণ 
ছিরগ্মক, মৃদু গতি চলিল1 সকলে, 
পদ্ম। সনে পন্মযোনি বিরার্জেন যখ! 
পিতামছ। নুপ্রশত্ত ত্বর্ণপথ দিয়া 
চলিল। দিকৃপাল-দল পরম হুরষে। 

দুই পাশে শোতে হম তরুরাজি, তাঞে 
মঝ্কতময় পাতা, ফুল রত্ব-মাল। 
ফল,-ছায়, কেষনে বণিধ ফলছট! ? 
সে সকল তরুশাখা-উপরে বিনা 
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল 
বিনোদ বিধির হিয়া! তরুরাজি-মাতে 
শোতে পল্সরাগবদি-উৎস শত শত 
বর্ষি অমৃত, যখ। রতির অধর 
বিশ্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সৃধা। তুবি * 
কামের কর্ণকুছরে |] হুমন্ব সমীর-- 
সহ গঙ্ধ,--বারঞ্চির চরণ-যুগল 
অন্পবিন্দে জন্। যায়--বছ্ে অনুক্ষণ 
'আমোদে পৃরিয়। পুরী | কি ছার ইহার 
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আস 
বসম্তবিলাসী আলিজয়ে কামে মাতি 
সে বননুন্দরী, সাঞাইয়া তার তছু 
কুল-আতয়ণে 1! চারি দিফে দেখগশ 
হেন্সিল। অধুত হর্খয রম্য, প্রভাকর, 

হুমেক নগেন্্র যখ!--অতুগ জগতে ! 
সেজ্দনে করে বাস ব্রহ্মপুরবালী, 
রযার রষ-্উরসে বথ শ্রী'নবাঁল 
মাধব! কোথায় কেহ কুম্ুম-কাননে, 
কুনুম-আসলে বলি, ন্বর্ণণীপণা করে, 
গাইছে মধুর গীত) কোথায় বা কেছ 
ভ্রমে, সদানন্দমলম সদানন্দ মনে 
মঞ্জু কুঞ্জে, বছে যথ। পীযৃয-সলিল। 
নদী, কল কল রব করি নিরবধ, 
পরি বক্ষংস্থলে হেম-কমলের দাম 1--- 
নাচে সে কনক-্দাম মলক-ছল্লোলে, 
উর্বশী বক্ষে যথ। মন্দাপ্েের মালা, 

বে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্রাস্ত সীমক্চিনী 
ছাড়েন নিশ্বান ঘস, পুরি স্থুলৌরতে 
দেব-সত! | কাম-স্হায়ঃ বিবম অনঙ্গ 

. 'অন্তরিত 1--হাদয় যে দছে, যথ! দে 

লাগর বাড়বানল! ক্রোধ বাতময়, 
উৎলে যে শো(ণত-তরঙ্গ ডুবাইয়। 
বিবেক | ছুকস্ত লোত--বিরাম-নাশক, 
হার রে, গ্রাসক যথ! কাল, তবু সদা 
অশনার পীড়িত! যোহ-স্কুসুম-ভোর, 
কিন্ত তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার, 
ঘঢ়তর ! মায়ার অন্জেয় নাগপাশ ! 
ম্--পগমভকাগী, হায়, মায়া-বায়ু, 
ফঃপায় যে হৃদয়, কুরলস যথ! দেহ 
রোগীর | মাতসর্য--বার সুখ, পরছুঃখে 
গরলকঠ 1--এ লব হুট রিপুঃ যার। 
শ্রবেশি জীব্নফুলে, কীট যেন, নাশে 
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সে ফুলৈয় অপরূপ রূপ, ও নগরে 
| নারে প্রবেশিতে, বখা বিষাক্ত তুজগ 

মছৌষধাগারে। হে! ছিতেন্্রিয় সবে, 
ব্রহ্ধার নিসর্ণধারী, নদচয় যথা 
জতয়ে ক্ষীরতা বহি ক্গীয়োদ সাগরে! 

হেরি হুনগর-কান্তি, ভ্রাস্তিমদে মাতি, 
ভূলিল! দেবেশদল মনের বেদনা 
মছানন্দে। ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ 
তূলিলা ম্ববর্ণফুল) কেছ ক্ষুধাতুর, 

.. পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিল1। 
. কেহ পান করিলা গীযুষ-মধু স্থুথে? 
7 সঙ্গীত-তরজে কেছ কেছরঙ্গে ঢালি 
. মনঃ, ছৈম-তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে। 

এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমতে 
। উততরিল! বিরিঞ্ির মন্দির-সমীপে 

্র্ময়$ হীরকের ভ্ম্ত সারি সারি 
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু ধার আভা 
ক্ষণ সহিতে অক্ষম, কে পারে বণিতে 
তীছার সদন বিশ্বস্তর সনাতন 
যিনি? কিন্ব। কি আছে গো এ ভব্যণলে 
যার সহ তাহার-তুলনা! করি আমি? 
মানব-কল্পনা কতূ পারে কি কল্পিতে 
ধাতার বৈভব-__যিনি বৈভবের নিবি? 

দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে 
বলি ন্থকনকালনে বিশদ-বসনা 
ভক্তি--শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিত-পাবনা, 
মছাদেবী। অমনি দিকৃপাল-দঙ্গ নমি 

৷ সাষ্টাঙ্গে পৃ্জিলা মার রা! পা ছুখানি | 
“ছে মাঃ, কছিলা ইন্দ্র কৃত'জজলিপুটে- 
“ছে মাতঃ--তিমিরে যথা বিনাশেন উবা, 
কলুষনাশিনী তুমি! এ ভবসাগরে 
তুমি না রাখিলে, হায়: ডুবে গে! সকলে 
অসহায়! ছে জননি, কৈবল্যদায়িনি 
ক্কপা কর আম] সবা প্রতি--দাস তব ।” 

শুনি বাসবের স্ততি, ভক্তি শক্তীশ্বরী 
আঙীব করিল! দেবী যত দেবগণে 
মুছ হালি) পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে। 

অপর আঁসন পরে দেখিলা! সকলে 
দেখী আরাধনা,--ভক্তিদেবীর স্বঙ্ুলী, 
এক প্রাণ। দৌছে। পুনঃ সাষ্টাজে প্রণষি) 
কছিতে লাগিল! শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি- 
পুটে,--পছে জনন, যথা আকাশমগ্ুলী 
নিনাদবাছিনী। তথ! তুমি, শজাশ্বরী, 

বিধাতায় কর্ণনূলে বহু গো সতত... ৩. 
সেখক-ঘায়-বানী। আমা সব প্রতি: . 
দয়া কর দয়ীময়ি, সায় হইয়া”. 

শুনিয়া হত্ত্রের বাণী, দেবী আরাধনা! 
প্রসন্নবদধূন! মাতা--ভক্তি পানে চাছি।- 

চাহে যথা কুরধ্যমুখী রবিচ্ছবি পানে 
কহিলা,--"আইস, ওগে] সখি বিধুমুখি, 
চল যাই লইয়া দিকৃপাল-দলে যখ! 
পদ্মাসনে বিরাছেন ধাঁতা) তো! বিনা 
এ ছৈমকপাট, সখি কে পারে খুলিতে 1” 

 প্থুলি এ কপাট আমি বটে) কিন্তু, সথি”। 
(উত্তর করিল তজি ) “তোম! বিনা বানী 
কার শুনি, কর্ণনান করেন বিধাতা ? 
চল যাই, হে শ্বনি, মধুর-তা ধিশি,-- 
থুলিব দুয়ার আমি ) সদয়-হাদয়ে। 
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে 
আলি উপস্থিত ছেখ! দেবদল, তুি |” 

তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধন! 
অমুত-ভাবিণী, লয়ে দেবপতিদলে 
প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে 
নতভাবে। কনক-্কমলাসনে তথা 

দেখিলেন দেবগণ শ্বয়ভূু লোকেশে! 
শত শত ব্রহ্ম-খষে বলেন চৌদিকে 
মহাতেজা, তেজোগুণে গিনি দিননাথে, 
কাঞ্চন-কিণীট শিরে। প্রভা আতাময়ী,-_ 
মহ্থারূপবতী সতী,_দীড়ান সম্মুখে 
যেন বিধতার ছান্ডাবল' মুন্তিমতী! 
তার সহ দাড়ান স্ুবর্ণবীণা করে 
বাপাপাণি, স্বরনধা-বর্যষণে বিনোদি 
ধ।তার হদয়, যথ] দেবী মন্দাকিনী 
কলকল-রবে সদা তুষেণ অচল- 
কুল-ইন্দু হিমাচলে--মহানন্দময়ী! 
শ্বেততুদ্রা, শ্বেতাজে বিরাজে পা ছুখানি, 
রক্তোতপলদল যেন মছেশ-উরসে 1”. 
জগৎ-পুজিত1 দেবী--কবিকুল-মাত] | 

হেরি বিরিঞির পাদ-পল্স মুরদল, 
অমনি শচীরমণ-সহছ পঞ্চঅন-_ 
নমিল! সা&াছে | তবে দেবা আরাধন। 
ভুড়ি কর কলম্বরে কছিতে লাগিল1$-- 

“ছে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব লনাত্তল। 
দয়াসিজু 1 নুন্দ-উপদ্ন্নান্ুর বলী, 
দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে, 
বসিয়াছে দেবাপনে পামর দেবারি। 



লণ্ডতও । কারি ব্ - দাবানল ধা: 
বিনাশে কুন্দষে, .পশি দানে 

 বর্বভুকৃ! রাজাচ্যুত পরাভূত কপ, 
তোমার আশ্রয় চার মিরাশ্রয় এবে 
দেব্দল,_দিদাধার্ড পিক যেদতি 
 তরুবর-পাশে আসে আশ্রর-আশায় .. সপ 

“ছে বিতো, জগৎ-যোনি, অযেনি আপনি, 
 অগদস্ত নরস্বক, জগতের আদি. 
 অনাদি। ছে লর্বব্যাপী, সর্ঝন্ত, কে জানে 
মহিষ! তোমার? হায়, কাহার রলনা+-- . 
দেখ কি মানব,--গুপকীর্তলে তোমার 
পারক ? হেবিশ্বপতি, বিপদের জালে 

বন্ধ দেখকুলে, দেব, উদ্ধার গে! আজি ।” 
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা 

নীরব হুইল, নমি ধাতার চরণে 
কতাঞলিপুটে | গুনি দেবীর বচন-- 
কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী 
মধুকালে 1--উভ্ভর করিল! সনাতন- 
ধাত1 1--এ বারতা, বসে, অবিদিত ছে । 
গুন্দ-উপন্ন্বান্ুর ঠদব-বলে বলী। 
কঠোর গপন্তযফলে অব্জেয় জগতে । 
কি অমর কিবা নর সমরে হুর্ববার 
দেঁছে, ভ্রাতৃতেদ ভির অস্ত পথ নাহি 
নিবারিতে এ দানবদ্ধয়ে। বাছু-সখা 
সহ বামু আক্রমিলে কানন, তাহারে 

কে পারে রোধিতে,-কার পয়াক্রম হেন 1, 

এতেক কহিল দেব দেব-প্রাপতি। 
অমনি করিয়! পান ধাতার বচন- 
মধু, ব্রহ্গ-পুরী দুখতরঙ্গে ভালিল ! 
শোভিল1 উজ্জলতরে প্রতা আভামরী, 
বিশাল-নয়ন! দেবী । অশ্িল জগত 
পৃরিল নুপরিমলে, কমঙ্গ“কাননে 
অযুত কমল যেন লুল ফুটিয়! 
দিঙ্গ পরিমল-ন্ৃধ। স্থমন্দ অনিলে ] 
হথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন 

বলে ধরি পোত, হায়, ভূবাইতেছিল! 
তারে, শাস্তি-দেবী তথ উতরি স্বরে, 
প্রবোধি মধুর ভাবে, শান্তিল! মারুতে। 
কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে 
তণ্মময় জীবকূল ( ফুগকুল বখ! 
নিদাঘে) জীবমামৃত-প্রষাহ সেখানে 
বিল, জীবনদান করি আবকুলে,_ 
নিশির শিশির-বিস্টু সরসে যেমতি 

টি গ্রহন, লীরস, অকি, নিমাধ-আললে 
. পবেশিলা প্রতি গুছ ম্ল-শানিী-. রঃ 
২. হজগলা। হুশভে পূর্ণা হাসিল! বহ্ধধা 

 প্রমোদে ফোদিল বিশ্ব বিল্বয় যাঁনিয়! ! 
তবে তক্তি শজীম্বরী, সহ পারা 3 ্ 

রঃ গ্রফুযাবরন!, যখ! কষলিনী ঘবে 
স্বিষাস্পতি দিননাথ তাঁড়াই তিনিনে, 

 ফনক-উদরাচলে আলি দেন দেখা )- 
লইয়া দিকৃপাল্দলে, যখাবিধি পুজি 
পিতানছে, বাহিরিলা ব্রদ্মালয় হ'তে । 

“ছে বাঁসব,” কহিলেন তক্তি মহাদেব, নন 
“্দরেজা, সতত রত থাক ধর্মপথে। 
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেআ-মন্দিরে 
রাজঙলগ্্ী, বিরাঁজিব আমি হে সতত” 

*বিধুমুখী সখী মম ত'ক্ত শ্তীম্বরী'"-. 
কছিলেন আরাধন! মৃদু মন্দ হছাসি-_ 
“বিরাঞেন যদি সদ তোমার হাদয়ে, 
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও, আমি তব 

. বশীতৃতা। শশী খা, কৌমুদা সেখানে । 
মণি, আভা, একপ্রাণ1) লভ এ রতনে, 
অযধতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ! 

কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে ।” 
বিদায় হইল তবে ভারদল, সেবি 

দেবীন্ধয়ে। পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে, 
উতরিলা পুনঃ যথ। পীযুষ-সলিলা 
বছে নিরবধি নদী কলকল-কল্গ-- 
ন্বর্ণ-তটিনী) যথা অমরাব্রততী, 
অমর ন্ুতরুকুল? শ্বপকাস্তি ধর 

ফুলকুল ফোটে নিতা লুশিকুঞ্জবনে, 
তরি দ্ুসৌরতে দেশ! হেয বৃক্ষমূলে, 
রঞ্জিত কুন্য-রাগে--ষসিলেন সবে। 

কহিল বাসব তবে ঈবৎ হাপিয়া,_- 
“দিতিজ-ভূজ-প্রতাপে, রণ পরিহ্রি, 
আইলাম আষা লবে ধাতার সমীপে ।-. 
ধায়ে রড়ে )--বিধির বিধান বোধাগম 
আতৃভেদ ভিন্ন অন্ত নাহি পথ) কহ, 
কি বুঝ লক্ষেত-বাকো, কহ, দেবগণ 1. 
বিচার করছ সবে, সাবধানে দেখ। 

কি মর্ধধ ইছার! ভুবে জল বদিখাঁকে, 
তবু রাজছংলপতি পান করে তায়ে, 
তেয়াগিয়া তোয়ঃ1 কে কি বুঝা, কহ, শুনি” ।-_ 

উত্তর করিল! যম )--"এ বিষয়ে, দেব 
_. দেবেজ, শ্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা । 



বার পাখে রি ষেধাদে, 

দেবনাথ সেখ! আমি। তোমার শ্রগায়ে 
এই যে গ্রচও দও, জক্ধাগুলাশক, 

শিখেছি ধরিতে এরে $ কিন্তু নাহি জানি ই 
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্যার্ণবে 
অর্থরদ্ব-লে'তে--ষন বিভভার বীধর!* 
আমিও অক্ষম বম-সম" * উত্ধরিলা 

প্রতঙ্ীন )--. “লাধিবারে তোমার এ কাজ, 
বাব! করীর কর যখা, পারি আমি 
উপাড়িতে তরুবর, পাঁধাণ চূর্ণিতে, 
চিরধীর শৃঙ্ষধরে বজ্জসম চোটে 
অধীরিতে ? কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয্া 
এ সুচি, ছে মযুচিহ্দন শচীপতি ।” 

উত্তর করিল! তথে দ্বন্দ তারকারি 
মৃছৃন্বরে ;--“দেছ, ওহে দেবকুল পতি, 
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথ। 
ব্সে নুন উপনুন্দ,-ছুরত্ত অনুর । 
ুদ্ধার্থে অ'হবানি গিয়া তাই ছুই জনে । 
গুনি মোর শঙ্খধবনি, রুষিবে অমনি 
উতয়) কছিব আমি-'তোমাদের মাঝে 
ৰারশ্রেষ্ঠ বীর ষে, বিগ্রহ দেছ আলি।' 
তাই ভাই বিরোধ হইবে এ হুইলে। 
নুন কছিবেক আমি বীর-চুড়ামণি) 
উপন্ৃন্দ এ কথায় সার নাহি দিবে 
অভিধানে! কে আছে গো, কছ, দেবপতি, 
রখিকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যুনতা? 
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে, 
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে-- 
বধে যথা বারণারি বারণ-টীশ্বরে |” 

শুনি সেনাঁনীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়। 
কছিতে লাগিল দেব যক্ষকুল-রাজা 
ধনেশ।--*্যা কহিলেন হৈমবতীম্ত, 
কতিকাকুলব্ল্লত, মনে নাহি লাগে। 
কে ন!জানে ফণী স্ বিষ চিরবাসী? 
দংশিলে ভূঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি 
বায়ুগতি পশে অঙ্গে-স্-হুর্ধবার অনল। 
বথায় ঘুঝিবে অুন্দানুর ছুইমতি, 
নিফোধিবে অপি তখা উপন্থন্দ বলী 
লহকারী । উভয়ের বিক্রম উতয়। 
বিশেধতঃ কুট-যুদ্ধে দৈতাদল রত । 
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার, 
অবপ্ত অস্তারযুদ্ধ করিবে দানব 
পাপাচার। বৃথা তৃমি পড়িবে সন্কটে ৷ 

বম! ঘোর বাধ ও ুদ, দেখি 

. কেশর,--মন অর্থ। বিবিধ রত্ন. 

আর কি--কি কাঞ্জ কিন্ত এ মিছা বিলাপে? 

 বর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল, 

 মহেঞ্র | আদেশ যোরে, বদজাগে থেক. 
হবি আমি--বখ। ব্যাধ বথদ্ে শার্ধজ। : ... 
. আনায়-মাঝারে তাবে বআরিকা মলে: 
এ ছুষ্ট ননুজ দেহে! অবিদিত নহে, 

_ বন্থুষতী সতী মম বন্দ-পূর্ণাগার। 
যথা পন্চজিনী ধনী ধরয়ে যতনে 

 তেজঃপুঞ্জ, ময়নর জন, নাশি রাশি, 
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দাদষেরে |. : ::. 1 
করি দান বর্ণ উজ্জল বণ, ল কাারির ডো 
রজত, হুষ্খেত যথা দেবী শ্বেপ্তভূজা।.. . -. টন 
ধনলোতে উদ্মভ উতর দৈত্যপতি, ূ 
অবশ্ত বিবাদ করি মরিবে-শ্রকালে-- 
মরিল যেমতি ছন্দ, হায়, মনদমতি | 
সহ স্প্রতীক ভ্রাতা, লোভী বিভাবন্থ 1”-- 

উত্তর করিল! তবে এলেশ বরুণ 
পানী ।--"্যা কছিলে সতা, যক্ষকুলপতি ! 
অর্থেলোভ, লোভে পাপ, পাপ নাশকারী। 
কিন্ত ধন কোথা এবে পাবে ধনপতি ? 
কোথা লে বন্ধ শ্যামা, নুব্সুযারিণী 
তোমার? ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে 
দীন, পর্রেহছীন তরু ছিমানীতে যথা, 
আরি! আর আছে কি গে সে লব বিতব? 

কছ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার ?” 

কছিতে লাগিল! তবে দেব পুরনার 

অন্রারি ;--ভালি আমি অজ্ঞাত সলিলে 

নাহি দেখি অন্ুকুগ কুল কোন দিকে ! 
কেমনে চালা তরী বুঝিতে না পারি? 
কেমনে হইব পার.অপার সাগর? 
শৃন্ততৃণ আমি আছি এ খোর সমরে। 
বন্ত্রাপেক্ষা তীক্ষু মম গ্রহরপ যত; 
ত1 সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে 
অনুর । যখন সৃষ্ট তাই ছুই জন 
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠান যত্ন 
নুকেশিনী উর্ববহীরে ; কিন্ত দৈববলে 
বিফলবিভ্রষ! বাম! লজ্জায় ফিরিল,-- 
গিরিেছে বাঁজি যথা রাঁজীৰ। সতত 
অধীর জুধীর খাবি যে মধুর হালে, 
। শ্াতিল সে বৃথা, হাস, লৌদামিনী যখ। 
শবন্ধজন প্রতি শোভে বৃথ! গ্রজলনে |. 



২২ 28 রে নিন শাহকে লী: 

থে কেশে | বিগ সদ গড়ে ভিসি ). 
যে অপাঞ্জ-বিযানলে জলে দেব-হিস়্া 1 ১১ 2 

নাকিল সে কেশপাশ ধাধিতে দালবে 1. 
 বিফপ সে বিবানল, হলালহ যখ! 
মীলফ$-ক্দেশে 1 কিআর হি 
 বৃখা মোরে জিজ্ঞাসহ, ভলদলপতি 1” 

_ এতেক কহিয়া দেব দেবেন ধালৰ 
নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বপি বিষাদে 
বিষাদে নীরষ দেখি পৌলোমীরঞুনে, 
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চদেব রখী। 

.. ছেন কালে-বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা 
কে.পাঁরে বুঝিতে গো এ বঙ্ধাণ্ড-মগ্ডলে 1-- 
ছেন কালে অকণপ্যাৎ হইল দৈববাণী। 
"আনি বিশ্বকন্দায়, ছে দেবগণ, গড় 
যামায়,--অঙ্গলাকুলে অতুল! জঅগতে। 
বিলোকে আহম্গে যত স্থাবর, অঙজগম, 
ভূত, তিল তিল সব! হইতে লইয়া, 
গজ এক প্রমদারে--ভব-প্রমোদিনী। 
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি |” 

তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সন্ভব1 
তারতী, পবন পানে চাছিয়1 কহিল, 
“যাও তৃমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাঞ?, 
অবিলম্বে বিশ্বকর্শ, শিলিকুপরাক্জে 1” 

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি 
প্রভঞ্জন শুন্তপথে উদ্ডিল! স্মৃতি 

আশুগ।)--কাপিলা বিশ্ব থর থর করি 
অতঞ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইল 
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে, 
টক্কারি পিনাক রোষে পিনা কী ধূর্জটি 

. বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে ! 
চলি গেল! পবন, পবনবেগে দেব 

শুক্তপরথে। হেথা ব্রহ্মপুয়ে পঞ্চঘন 

ভাপিল-_মানস-সরে রাজছংস যথখ1--. 
আননা-সলিলে সদানন্দের সদূনে। 

যে যাহ ইচ্ছিলা তাহ? পাইপ! তখনি। 
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মীচিকাণ, 
ফলবতী নিরবধি বিধির পালনে 1 
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শাস্তমতি ) 
অমনি নুধালহরী বছিল সম্মুখে 
কলরবে। চাছিলেন ফল জলপতি। 
রাশি রাশি ফল আসি স্থবর্ণ-বরণ 
পড়িল চৌদিকে। যাঁচিপেন ফুল দেব- 
সনানী ) অধুত ফুল, স্তব্কে স্তবকে 

. বেড়িল হুরেজে বখা চে তাবাদলী। । .. ঝ্ধাসন মাগি, তাছে বলিল কুবের--- 
অপিষয় শেষের অশেধ-দেহোপরি 

শোভিলেন বেন পীতাছর় চিন্তামনি। 
জিতে লাগিলা যম মহাহইমতি, 

যথ1 শরদের কালে গগনমণ্ডলে, টং ্ বি টি 
 পৰন-বাছনারোহী, ভ্রষে হুক: 

মেতেন্র, রজনীকান্ত রজঃকাস্তি কেটি 
হেরি রত্বাকর1 তার, খে বগি ।. 

এড়'ইয়া ব্রহ্মপুৰী, বান রাজা: 
প্রভঞ্জন, বাযুষেগে চলিলেন বঙ্গী 
যথায় পেন বিশ্বোপান্তে মহামতি . 
বিশ্বক্র্ম। । বাতাকারে উডভিপা হুরখী 
শৃন্তপথে, উলিয় নীলান্বর যেন 
নীল অন্ভুরাশি। : কত দুরে ত্বিধাম্পতি 
দিনকাস্ত রবিজেোঁকে অস্থির ছইলা 
ভাবি হুষ্ট রাহ্ বুঝি আইল] অকালে 
যুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহছিনীবিঙাসী 
নৃধানিধি, পাওুবর্ণ আতঙ্কে প্রিয়া 
ছরস্ত বিনতান্তে,_সুধা-অভিলাধী। 
মুদি। নয়ন &ম তারাকুল ভয়ে, 
ভৈরব দানবে ছেরি যথ। বিদ্যাধরা, 
পন্কজিনী তমঃপুজে? বান্ুকির শিকে 
কাপিল ভীরু বন্ধ) উঠিল গঞ্জিয় 
সিন্ধু, ঘবন্বে রত সদ1 চির-টৈরি হেরি -- 
সাজিল তরজ-্দল রণ-রঙে মাতি। 
এ সব পশ্চাতে রাখি আখির নিমিষে 
চলি গেল! আশুগতি। ঘন ঘনাবলী 

॥ ধার আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথ৷ 
ভূতনাথ সহ! একে একে পার ছয়ে 

সপ্ত অন্ধি, চলিলা। মরুৎ-কুঙ্গনিধি 
অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শাস্তি, সবে অবহ্েলি 
চলে যথা কাল কত দুরে যমপুরী 
তয়ঙ্করী দেখিলেন ভীঘ সদাগতি। 

কোন স্থানে ছিমানীতে কাপে খরথরি 
পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃশ্বরে বিলাপি ভুর্দঘতি 1" 
কোন স্থানে কালাগ্রেক়-প্রাচীর বেতিত 
কারাগারে জলে কেছ ছাহাকার রবে 
নিরবধি ) কোথাও ব1 ভীম-ুর্তি-ধাৰী 
ঘমদুত গ্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে 
অদয়) কোথাও শত শকুনি-মগ্ডলী 

বন্্রনখা, ব্দারিয়] বক্ষঃ মহাবলে, 
ছি-ভির করে অস্ত্র) কোথাও বাকেছ। 

* 



চে 

উরি রুল, কাছে রি বীজ, 
করিয়া! শত নিনতি বৈতরনী-পক্ধে 

তপব্বিণী ধনী বখা---নয়নকক্মগী-. 
কু নাহি কর্ণনান করে কামাডুরে 
জিতের | কোথাও বা হেন লক্ষ লক্ষ... 
উপাদেয় ভক্ষযত্রব্য, কুধাডূর প্রানী 
যাগে ভিক্ষা তক্ষণ--রাজেন্ দ্বারে যথা 
দরিদ্র, গ্রহ্রী-বেত্র-আঘাতে শরীয় ৃ 
জয়জর। নতত অগণ্য প্রাণিগণ 
আসিতেছে ক্রুতগতি চারিদিক হতে, 
ফাঁকে বাঁকে আসে যখ! পতঙ্গের দল 
। দেখি অগ্সিশিখা/--হার, গুড়িরা মরিতে ) 
নিম্পুছ এ লোকে বাস করে লোক বত। 
হায় রে যে আশ। আপি ভোষে লর্বদ্নে 
জগতে, এ ছুরস্ত অন্তকপুরে গতি 
রোধ তার! বিধাতার এই সে বিধান। 
মরুম্থলে প্রবাছিণী কভূ নাহ বছে। 
প্রবিরামে কাটে কীট; পাবক ন! নিৰে। 
শত-সিদ্-কোপলাহল জিনি, দিবানিশি 
উঠয়ে ক্রন্দন্ধ্বনি--কর্ণ বিদরিয়। | 

ছেরি শমনের পুরী, বিপ্ময় মানিক 
চলিলা৷ পগৎ্-প্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি 
যথায় বসেন দেব-স্ল্ী। কতক্ষণে 
উত্তরমেরতে বীর উততরিলা আপি। 
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্্ার লদন। 
ঘন ঘনাকার ধূষ উড়ে হর্ম্যোপগি, 
তাহার মাঝারে হৈমগৃছাগ্র অধুত 
ভোতে, বিদ্যুতের রেখা অচধ্প যেন 
মেখাবৃত আকাশে, বা! বাসবের ধনু 
মশিষয় | প্রবেশিকা পুতী বায়ুপতি 
দেখিলেন চারিদিকে ধাতু রাশি রাশি 
শৈলাকার ॥ মূর্ভিমান্ দেব টৈশ্বানয়ে। 
পাই সোহাগায়, সোনা গলিছে সোহাগে 
প্রেম-রসে ; বাছিরিছে রজত গলিম্বা 
পুটে, বাহিরায় যখ। বিমল সলিল- 
প্রবাহ, পর্বত-সানু-উপগি যারে 
পালে কাদছ্িনী ধনী? লৌহ, যার তনু 
জ্ল্ষয় তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু 
জলে অগ্রিসম তেজ,--অগ্নিকুণ্ডে পড়ি 
পুড়িছে- বিষম জালা যেন ঘ্বণা করি, 

নীরবে শোকাগ্সি বথ! সঙ বীর হিম্বা। 
কাঞ্চদ-আসলে বসি বিশ্বকর্মা দেব। 

০ চি গে গড়ন). 
রঃ 

বৃখা.-ন! চাঙেন দেবী ুগত্মার পানে, 00000 হেব্সি প্রতঞ্জলে বেব অমনি উিগ্বা 
0. মমস্কারি বসাইলা রত্ব-সিংহালঙে 1. 

হেন কালে তথায় আইলা গতি ৰ 

“আপম কুশল কহ, াযুকুলেখর,.- 
. কছিতে লাগিলা বিশ্বকর্্া--'কছু, বি... ই 

0 শ্বর্সের বারতা । কোথ। দেবেজ কুলিলী? «. 
7. কি কারণে, সদাগতি,কাতি ছে তোমার 

এ বিজন দেশে 1'কহ, কোন বরাঁজনা-- 51 
দেবী কি মানবী_-এবে ধরিয্বাছে তোমা... 

পাতি গীরিতের ফাদ? কহ, যত চাহ, | 
দিব আমি অলঙ্কার,-অতুল অগতে4 
এই দেখ নুপুর? ইছার বোল শুনি 
বীপাপাপি-বীণ।, দেব, হিন্ন-তার, খে ্  
এই দেখ স্থযেখলা ) দেখি ভাব মনে, 
বিশাল নিতম্/বন্ে কি শোভা ইহার? 
এই দেখ মুক্তাহার ) হেনিলে ইছারে 
উরনঅ-কমলধুগ-মাঝারে, মনোক্ষ 
মজে গো আপনি । এই দেখ, দেব, পিতি) 
কি ছার ইহার কাছে, ওর নিশীথিনি। 
তোর তারাময় সি'তি |! এই যে কন্কণ 
খঠিত রতনবুৃন্দে, দেখ, গন্ধবছ 1. 
প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণ্চি। 
কি ছার ইহার কাছে, বনস্থলী-কানে 

পলাশ,_রমনী মনোরমণ ভূষণ ! 
আর আর আছে যত কি কব তোমারে ?* 

হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কথিলা 
বিশ্বকর্মা, উত্তর করিলা মহামতি 

শ্বলন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া! বিষাদে )-- 
“আর কি আছে গোঃদেব, সেকাল এখন ? 

বিশ্বোপান্কে তিমিরসাগর-তীরে সদ! 
বস তুধি, নাহি জান স্বর্গের ছুর্দিশ] | 
হায়, দৈতাকুগ এবে প্রবল সমবে, 
লুটিছে জ্রিদশালয় লণ্ডতও্ড করি, 
পামর | ব্বরেন তোমা দেব অন্থরারি, 
শিলিবর ? তেই আমি আইনূ সত্বরে। 
চল, দেব, অবিলাগ্থে।) বিলম্ব না সহে। 
মহ] ব্যগ্র ইন আজি তব দরশনে।” 

শুনি পবনের বাণী, কঞিতে লাগিল! 
দেব-শিলী--প্হায়, দেব, এ কি পরমাদ ! 
দিতিজকুল উদজ্ভ্বলি, কোন্ মহারথী 
বিষুখিলা দেবরাছে লম্মখ-সমরে | 
বলে? কহ, কার অস্ত্রে রোব গতি তুমি, 



ছে? দিরদ্িল কেব! জঙেশ পাশীরে 1. 
 অলকাঁনাথের গদা--শৈলশ্চর্ণ-কারী ? 

 ফেবিবিল, কহ, হায়।খরতর শ
বে. 

কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে? " 
ঘরে ববে সমরে তারক-অলমতি। 
তদবধি দৈত্যদল নিস্থেজ পাবক 
ব্বহধীন ফলী) এষে প্রবল কেমনে? 
বিশেষ করিয়। কছ, শুনি শুরমপি। 
উত্ভতরমেরুতে সদ! বসতি আমার 
বিশ্বোপাস্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর 
অকুল, পর্বতাকার যাহার লহরী 
উথ্লিছে নিরবধি মহাকোলাছলে। 
কে আানে জল কি স্থল? বুঝি ছুই হুবে। 
লিখিলা এ মের, ধাতা, অগতের শীম! 
স্থট্টিকালে ) বসে তমঃ, দেখ এ পাশে। 
নাছি ধান প্রভাদেবা তাহার লদনে, 
পাপীর সদনে যথ! মজল-দারি নী, 
লঙ্্ী । এত দূরে আমি কিছু নাছ জানি) 
বিশেধ করিয়া কছ সকল বারতা ৷” 

উত্তর করিল! তবে বাঁমুকুলপতি-- 
“ন! সছে বিলম্ব হেথা কহিন্থ তোমারে, 
শিল্লিবর, চল, যথ। বিরাজেন এবে 

দেবরাজ) শুনিবে গো লকল বারতা 
তার যুখে। কোন্ মুখে কব, ছার, আমি 
সিংহ-দল-অপমান শৃগালের হাতে ? 
্মরিলে ও কথা দেহ জলে কোপানলে | 
বিধির এ বিধি তেঁই সন্ধি মোরা সবে 
এ লাঞ্ছনা । চল, দেব, চল শীঘ্রগতি। 
আজি ছে তোমার ভার উদ্ধার করিতে 
দেব-বংশ,--দেবরিপু ধ্বংসি শ্বকৌশলে !” 

এতেক কৃহিয়। দেব বানু-কুলপতি 
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিল! আকাশে 
বাড়ুবেগে। ছাড়াইয়! কৃতাস্ত-নগরী, 
বুধ! বান্থকি-প্রিয়া, চন্দ্র হুধানিধি, 
সুর্যযলোক, চলিলেন মনো রখগতি 

"ছুই জন) কতদুরে শোভিল অদ্বরে 
সবর্ণময়ী অঙ্গপুরী, শোভেন যেমতি 
উমাপতি-কোলে উম! হৈমাকিণীটিনী। 
শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত 

শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি 

নদে কিল! বাবে *শিল্লী প্রতি 3৮ 

প্বন্ত তুমি দেখকুলে, দেব-শিল্পী গুপি |. 
তোষ| বিমা আর কার সাধ] নির্াইতে 

এ ছেন জুন্মরী পুরী-নয়দল্ঞ্িণী 1 
প্থাতার প্রসাদ, দেব, এ শক্তি আমার 

উত্তরিল। বিশ্বকর্থা )-০তার গুণে গুণী, 
গড়ি এ নগর আমি তাহার আদেশে। 

যথা লরোবর-ল। বিমল, তরল, 
প্রতিবিষ্থে নীলাম্বর তারাময় শোভা 
নিশাকালে, এই রম! প্রতিষ! প্রথমে 
উদয়ে ধাতার মনে, তবে পাই আমি।” 

এইরূপ কথোপকথনে দেবন্য় 
গ্রবেশিল] বরক্ষমপুরীস্্মন্্গতি এবে। 
কত দুরে হেরি দেব জীমূতবাহন 
বন্্রপাণি, সু কার্তিকের মারখী, 
পানী, তপনতনয়, মুরজা-বল্পত 

যক্ষরা্ভ, লী্রগামী দেব-শিলী দেব 
নিকটিক1 করপুটে প্রণাম করিলা 
যথাবিবি। দেখি বিশ্বকর্মায় বালব 
মছোদয় আশীবির! কছিতে লাগিলা,_ 

"স্বাগত, ছে দেব-শিল্লি ! মকুভুমে বথ। 
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে, 
তব দরশনে আর্জি আনন্দ আমার 
অসীম ! স্বাগত, দেব,_শিল্পি'চুডামপি! 
দৈববলে ৰলী ছুই দানব, ভূর্য় 
সমরে, অমরপুৰী গ্রাসিয়াছে আ'স, 

হায়, গ্রাসে রাহ বথ: সৃধাংশু-মগুলী | 
ধাতার আদেশ এই শুন, মহামতি ! 
আনি বিশ্বকর্ম্ায়, ছে দেবগণ, গড় 
বানায়, অঙ্গনাকুলে অতুল অগতে। 
ভ্রিলোকে আছে যত স্বাবর, অজম, 
ভূত, সব হইতে লইয়া তিল তিল 
হজ এক গ্রমদারে-্ভবগ্রযোদিনী। 
তাছা হতে হবে নষ্ট ছুই অমরারি'।” 

গুনি দেবেনশ্রের বাণী শিল্পীজ অমনি 
নমিয়া। দিকপালদলে বসিলেন ধ্যানে । 
লীরবে বেড়িল! দেষে যত দেবপতি । 

আরভ্তির! মহাতপঃ, যহামন্্রবলে 
আকধিলা স্থাবর, জম, ভূত হত 

ব্রন্মপুরে শিলিবর। যাছারে প্ঘরিলা 

ছি পাইলা তখনি তারে। পল লয়ে রি 



বেন লাক্ষারস-রাগ। বমন্থদ-ধূ 
 রুস্ভা উর্ূদধেশে আসি করিলা বসতি ) 
সুদধাষ মগরাজ দিল নিত্ব মাঝ) 
খগোল দিতন্ব-বিস্ব ) শোতিল তাহাতে 
যেখলা। গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা! 
গড়িলেন বাহ-যুগ লইরা মণালে। 
দাড়িঘে কদম্বে ছেল বিষম বিবাদ) 
উভয়ে চাছিল আপি বাস করিবারে 
উরস-আনন্দ-বনে ) মে বিবাদ দেখি 
দেষ-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে 

 কুচযুগ । তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি 
 হুইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে) : 
: ধরিল কবনীরূপ কাদছিনী ধনী, 

ইন্জচাপে বানাইয়! মনোহর সি'বি। 
জলে যে তার-রতন উবার জলাটে, 
তেজঃপু, দুইখান করিয়] তাছারে 
গড়াইলা চক্ষুত্বর, যদিও হরি 
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি। 
গড়িল! অধর জেব বিশ্বকল দিয়া, 
মাথিয়া অমৃতরসে । গঞ্জ-মুক্তাবলী, 
শোভিল রে দস্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া। 
আপনি রতি-রঞন নিজ ধনু ধরি 
তুরুছলে বসাইল! নয়ন উপরে ) 
ত। দেখিয়া বিশ্বকর্মা হাসি কাড়ি নিল! 
তৃণ তার) বাছি বাছি সে তৃণ হইতে 
খরতর ফুল-শর;) নয়নে অপিলা 
দ্বেব-শিল্পী। বনুন্ধর] নানারদ্ব-সাঞ্জে 
সাজাইল! বরষপু, পুষ্পলাৰী যথা 
সাজায় রাজেজ বাল] কুন্নমভূষণে। 
চল্পক, পদ্ছজপর্ণ, নৃবর্ণ চাঞিল 
দিতে বর্ণ বরাঙজনে ) এ সবারে ত্যজি-. 
হরিতালে শিলিবর রাগিল! সুৃতন্থ। . 
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল 
দিতে নি মধু-রব। কিন্তু ৰীণাপাণি, 

| ভীবাইলা ফামিনীরে | ॥স্পফোছিশীপবেশে 

দাড়াইল প্রত! বেদ, জীহা ্বতী 1০ 
'ছেকি অপরূপ কান্তি পা 

_ ভাদিলেন শচীকান্ত) পবন অমনি।.. . হি 
প্রথম কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা টা ? 
হনে | মোছিত কামে মুবজামোহন, 
মনে মনে ধন-প্রাণ সপিলা বামারে! 
শল্ত জলনাথ যেন শান্তি-লমাগমে | 
মহথান্ুখী শিখিধবজ। শিখিবর যথা 

_ছেরি তোরে, কাদদ্বিপী, অনন্বরতলে | 
তিথির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা, 
কৌরুদিনী-গ্রমদার হেরি মেঘ যথা 
শরদে | সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পী গুণি ! 
ধাতাবরে, দেববর, সাবাপি তোমায়ে। 

ছেনকালে-_বিধির অভুত লীলাখেলা 
কে পারে বুঝিতে গো এ ঝঅন্ধাগ-মগুলে 1 

 ছেন কালে পুন্ববার ছেল দৈববানী )-- 
“পাঠাও, ছে দেবপতি, এ রমা বামারে, 
( অন্গপমা বানালে) যথা অমরারি 
দুণা-উপনুল্মান্র) আদেশ অনঙগে 

যাইতে এ বয়ান! সহ সঙ্গে মধু, 
থখচুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়] 
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রাষে। 
তিল তিল লইর! গড়িল! হ্থন্মগীরে 
দেব-শিল্পী, তেঁইনাম রাখ তিলোত্তমা । 

 শুনিয়। দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভব 
পরন্বত:-ভারতী, নমিল! ভক্তিভাবে 
সাষ্টাজে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়! 
বিদায় করিল! বিশ্বকর্থ। শিলী-দেবে। 
প্রণমি দরিকৃপাল-দলে বিশ্বকর্শ! দেব 
চলি গেল৷ নিজ দেশে । নখে শগীপত 

_বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুল! জগতে, 
'ষখ। মবরাদ্থর ষবে অমৃত বিলাসে 

আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল, মধিল! সাগরজল, জলদলপতি 
রসলায় আসন পাতিল! বাশীষ্বরী ! _ ভূষন-আননাময়া ইন্সিরার সাথে। 

০ ইতি তিলোতনাসস্তবে কাব্যে তিলোত্তমা-সভ্ভবো নাম তৃভীর সর্গ। 

. হয১৪, 



নু ্ ন টা? 2 র ৫ 

চতুর্থ লন এ 

নুষর্ণ-বিছঙ্গী ঘথ] আদরে বিস্তারি 

পাখা, _শক্র-ধন্-কাণ্তি আতায় যাহার 
এহলিন- যতনে ধনি শিখায় শাবকে 

_. উড়িতে, ছে জগদন্বে, অধ্থর-প্রদেশে 7 
দাসেরে করিয়া! সঙ্গে রঙে আগ তুমি 
প্রষিষ়্াছ নানা স্থানে) কাতর লে এবে। 

কুলারে লয়ে তাছারে চল গো জননি ! 
 পফল জনম মন ও পা-গ্রসাদে, 
জয়াময়ি] যথা কুস্তী-নদান-পৌরব, 
ধীর যুধিঠির, সশরীরে মহাবলী 
ধর্দবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে 
দীন আমি দেখি, মানব-আধি কতু 
নাহি দেখিয়াছে বাছা) গুনিষ্থু, ভারতী, 
তব ৰীপ'-ধ্বনি, বিনা অধ্ুলা জগতে। 
চল ফিরে যাই যথা কুনুম-কুস্তল! 
বন্ুধা। কল্পনা,--তব হেমালী সঙ্গিনী, 
দান করিয়াছে ধারে তোমার আদেশে 
দিব্য-চক্ষু, ভূল না, হে কমল-বাপিনি, 
রসিতে রসন1 তার তব স্ধা-রলে ! 
বর্বি সঙ্গীতামৃত মনীষী তৃবিবে,-- 
এই তিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষ1! মাগে। 
যদি গুপগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি, 
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে, 

সেও ভাল । অধমে, মা, অধমের গতি 1--- 
ধিক সে বাচঞ।_ ফলবতী নীচ-কাছে! 

নহানন্দে মহেক্র সলৈন্কে মহামতি 
উততরিল1 যথ! বসে বিদ্ধ্য গিরিৰর 
কামরূপী,- হে অগন্ত্য, তব অন্ধয়োথে 
অস্ভাপি অচল। শত শত শু শির়ে, 
ৰী্ন বীরতত্্র-শিরে জটাভুট বথ। 
বিকট ) অশেধ-দেছ শেষের যেমনি । 
ক্রুতগতি শুন্তপথে দেবরখ, রখা, 
মাতঙ্গ, তুরজ, বত চত়্রজ-দল 
আইলা, কধুক-তেজঃপুঞ্জে উজ্দ্লিয়! 
চারি দিক। কাম্য নামে নিবিড় কানন-- 
খাণ্ডব-সম, ( পাগুব-ফান্তনির গুণে 

_ দছি হবি বহু যাঁছে নিরোগী হইল! )-- 
সে কালনে দেবসেন্! গ্রবেশিলা বলে 

. প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহজষম আদি 
আগ্ড পলাইল সবে ঘোরতর রবে, 

ধেন দাবানল আলি, গ্রাসিবার আশে 

বনরাজী, গ্রবেশিল সে গছছন-ঘনে 1--.. 
কাতারে কাতারে সেনা গ্রধেশিল আলি 
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রতী, 
ঝড় যথা, কিংবা করিযুখ মত মদে। 
অধীর ল(লে ধীর বিদ্বা মহীধর। 

শীগ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিহদন- 
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞলিপুটে,-- 
“কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে 
অপরাধী তব পদে কিক্কর? কেমনে 
এ অসহ ভার, প্রতু, সছিবে এ দাস? 
পাঞ্চজন্ত-নিনাদক গ্রবঞ্চি বলীরে. 
বামনরূপে বের”, হাক, পাঠাইলা 
অতল পাতালে তারে, সেই রূপ বুঝি 
ইচ্ছা তব, দ্ুরনাথ, মজাইতে দাসে 
রসাতলে।” উত্তরিলা ছাসি দেবপৃতি 
অন্থরীরি )--"যাও, বিদ্ধ, চলি নি স্থানে 
অতয়ে) কি অপকার তোমার সম্ভবে 
মোর হাতে? ভূুঙ্গবলে নাশিয়া দিতিজে 
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব, 
আপনি হুইব মুক্ত বিপদ্ হইতে 9-- 
তেই ছে আইচু মোরা তোমার সদনে।” 

হেন মতে বিদাইয়া বিদ্ধ্য মছাচলে, 

দেবসৈস্ত-পানেন্চাছি কহিল গম্ভীরে 
বাসব )--”ছে লুরদল, জিদিবলিবাসি। 
অমর। ছে দিতিন্ুত-গর্বব-খর্বব কারি! 
বিধির নির্বন্ধে, ছায়, নিরানন্দ আজি 

তোমা সবে! রণ-স্থলে বিষুখ বে রী, 

কত যে ব্যখিত সে তা কে পারে বর্ণিতে ? 
কিন্তু ছুঃখ দুর এবে কর, বীরগণ! 

পুনরাঁয় জয় আলি আপ বিরাজিবে 
এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রথে: 

অবস্ত হইবে ক্ষয় দৈত)চয় আডি। 
দিস্গাছি মদনে আমি, বিধির প্রপাদে। 

যে শর,-কে লম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে? 
লয়ে তিলোততমায়--অতুল। ধনী রূপে-- 

খ্ুভুপতি সহ রতিপতি সর্ব্ব্যী : 
+.. গেছে চলি বথায় নিবাসে দেবা 

জানব ! থাকছ লবে হুপজ্জ হইয়া। টি 
সুদ উপনুব্ধ যবে পড়িবে মরে, 

চি 

. আমল পশিব বোর! সবে দৈত্যদেশে .. 
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হিপ পশে ং বখা হল প্ী 
|গনে, ম্লদলে লি পদভলে।* - 
' শনি দুরেনতের বানী, হই যত্ত 
কারি নিফোবিল! অনিধয় জমি... 
ত, আগ্রের তেজে পরি বনযাজী ৷ 

চক্কারিলা বন; বছর্ঘন-দল বলী 
রোষে । লো পুল শৃলী-_ছায়, বাণ বে 
মারিতে মরিতে রণে-যা থাকে কপালে! 
ঘোর.রবে গরজিল! গজ হয়ব 
মিশাইল! হ্রেষারব সে রবের গছ! 
শুনি গে ভীষণ শ্বন দনুজ ভূর্্মতি 
হীনবীর্ঘয হয়ে ভয়ে গ্রঘাদ গণিল 
অমরারি, বখ! শুনি খগেন্ের ধ্বনি, 
ধিরমাণ নাগকুল অতল পাতালে 

হেন কাঁলে আচম্িতে আসি উততরিল! 
কাম]বনে নারদ, দী্দিবি রবি যেন 
ছিভীয়। হরযে বন্দি দেব-ধবিবরে, 
কহিলেন ছাসি ইঞ্জ--দেবকুলপতি- 

শরক.কারণে এ নিবিড়-কাননে, নারদ 
তপোধন, আগমন তোমার গে! আজি? 
দেধ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি 
ক্ষপকাল। খরতর-করবাল-আতা। 

হবিবঁছ নছে বাঁছে উজ্দ্রপ এ স্থলী)-- 
নহে যজ্ধূম ও,ফলক সারি সারি 
নুর্ণম্ডিত, অগ্রিশিখাময় যেন' 
ধৃমপুঞজ, কিন্বা মেঘ,--তড়িত-অড়িত |” 

অ|শী'ব দেবেশে, ছালি দেব-খবিবর 
নারদ, উত্তর ছলে কছিলা কৌতুকে ।-- . 
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আগ 
ভাপল? যে কাপ-অগ্নি আলি চারিদিকে 
বলিয়া তলে, দেব, দেখি কপি আমি 
চিরতপোবনবাসী | . অবস্তী পাইবেঞ্। 

| যমোনীত বর তুমি ) রিপুধয় তব 
|. ক্ষয় আজি, সহশ্রাক্ষ। কছিনু তোষারে ॥ 

০: হুধিলা নুলেনানী সুমধুর স্বরে 
্ অগ্রসর 3পকূপা করি কছ, মুদির, 
|. আাতৃতেদ তির অন্ধ পথ কি কারণে 
|. কুদ্বশমদের পক্ষে মাশিতে দানব”: 
|  ঈঙ্গ-ইজ নুন উপনূনদ মন্মমতি?: 

যে দক্কোলি তুলি করে, নাশিল! সরে 
৮ বৃজ্ান্য়ে স্থপতি) থে শরে তারকে 
পাতি গে ইতি টি কারণে 

টি টি কার ব্রধলে, প্রত, ধলী দিধি-ুত?" 

রা নত ভকত-বৎসল বিনি, তাঁর বলে বলী 

 ছিরপ্যকশিপু দৈত], যাহারে নাপিলা 
নি চক্রপাণে নরযিংহরূপে, তার কুলে রে রি . - রা 
. জদ্িল নিকুদ্ত নাষে ছুরপুররিপু,। চি 

ও 

মিন সে লষ ১ র্ খর্জীহার কাছে? 

স্তর করিল তবে দেবর্ধি নারদ টি রী 

খৈতার। গুন বে, অপূর্ব িন। . 

কিন্তু, বন্তি। তব বজ্জ-তয়ে সা ভীত ৪ 
5. ষথা গক্দ্বানশৈল। তার পু দৌোছে 

হুদ উপনুদাসএবে ভৃধন-বিজয়ী। : 
এই বিদ্বযাচলে আসি তাই ছুইজন 
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে 
বহৃকাল। তপে তৃষ্ট সদ! পিতামহ). রি 
প্ৰর মাগণ বলি আলি দরশন দিলা। ই 
যথ! সরঃনুপ্তপঞ্প রবি-দরশলে 

_. শগ্রফুষ্সিছ) বিরিঞিরে হেরি ধৈত্যয় 
কয়যোড়ে মৃদুত্বরে কহিতে লাগিল! )-- 
পছে ধাতঃ, ছে বরদ। অমর কর, দেবঃ 

আম! দৌোছে | তব বরশ্নৃধাপাল করিঃ 

' মৃহ্াজা হব, প্রভূ, এই ভিক্ষা মাগি ।” 
হাসি কছিলেন তবে দেব সনাতন 
অভ্/প্জলা মৃত, দৈত্য! দিষস-রজনী-- 
এক যায় জার আসে, সৃষ্টির বিধাঁন। 
অন্ত বর মাগ, বীর, যাহ! দিতে পারি।” 

“তবে বদি'--উত্তর করিল দৈত্য" 
 ধ্তবে যা অমর না কর, পিতামছ, 

আম! দেঁ(ছে, তিক্ষ। দ্নেছ তধ বরে যেন 
. আতৃতেদ তিল অন্ত কারণে না মরি।+ 

£ওম্ঠ বলি বর দিলা কমল-আসন। 
একগ্রাণ ছুই ভাই চলিল! শ্বদেশে 
মছানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব, 
মিলিল আলিয়! সবে এ ঠৌছার সাথে, 
পর্বত-সদন ছাড়ি খা নদযবে - .  ., 
বাছিরায় হ্হক্কারি শিল্ধু অতিনুখে 
ৰীরদর্পে, শত শত জল-লোত নি. ৃ 
বিশি তার সহ, বীধ্য বৃদ্ধি তার করে. ১ ২, 

 এইরূপে নহাবলী নিকুদ্-ননাদ- 
ধুগ বাহ-পরাক্রমে লতিয়াছে এবে. - £- ... 

. শ্বর্। কিন স্বর ম্ হবে ছৃই্তি।” 
: এতেক কহিয়া তবে দেখধি নারদ. 

জাগীবিয়া দেব্দলে বিদায় মাগিয়া। 27, 
.. চলি গলা চাও হাতার পদনে - 

রঃ 



৮ 

কামাষনে সৈছা সহ দেবের রহিল, 
যথা সিংহ, ছেরি দুরে বারপ-ঈবরে, 
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে, 
একদৃষ্টে চাছ্ছে বীর ব্যগ্রচিস্ত হয়ে 
তার পানে। এইমতে রঞিলেন যত 
পেববৃন্দ কাম্যবনে বিক্ষ্যের কন্দরে। 
« হেখা শীন্ধ্ব্ সহ শীনধ্বঞজ রথে, 

বসন্ত-সারধি--রজে চলিল৷ নুন্দগী 
দেবকুল-আশালত1। অভি-মন্দগতি, 
চলিল বিমান শৃ্পথে, যথ! ভাসে 
বর্ণবর্ণ মেখবর, অন্বর-সাগরে 
যবে অস্তাচল চূড়া উপরে দীড়ায়ে 
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাগ্কর 
কমলিশী-সখ|| যথা] সে ঘনের সনে 
সৌধামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে 
অনুপম] দূপে বামা--তুবনমোছিনী। 
বখার অচঈদেশে “দং-উপবনে 
কেলি করে নুন্দ উপনুন্দ মছাবলী 
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা। 

ছেরি কামকেতু দুরে, বন্ধ! হুননী, 
আইল! বসন্ত জানি, কুম্থম-রতনে 
সাজিল1) দবৃক্ষশাখে দুখে পিকদল 
আরন্ভিল] কলম্রে মদন-কীর্তন। 

সুঞ্জরিল কুবন, গুঞ্জরিল অলি 

লজ্দাশীলা। 

চারিদিকে) শ্বনস্বনে মন্দ সমীর, 
.. ফুলকুল-উপছার সৌরভ লইয়া 

শাসি সম্তাবিল ছথে খচুবংশ-রাজে | 

১ 8৮ এটি 5 21 2 5 ৩ 01 বুট ৩ হাদি ১১710 
, ১ ২ শা 22 14০80 তি গাতস 
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টা ৃ মুহমুদ্ঃ চাছি চারি দিকে, চাহে বখা 
অজানিত ফুলবনে কুরঙগিনী ) ছু 

রর 

ছে জুঞ্চনি”-- মৃদু ছাপি মদন কছিলা- 
্ তীর, উন্নীলিয়। আখি,স্ম্পিনী যেমন 

., নিশা-অবংসানে মিলে কমল-নয়দ-_ 
চেয়ে দেখ চারিদিকে? তষ আগমনে 

সুখে বসন্তের সথা বনুন্ধর! সতী 
নানা আতরণে সাজি হাসেন কামিনী, 

বববধূ হরিবায়ে কুলনারী যথা ! 
তাঙ্জি রখ চল এবে--ওই দৈত্যবন। 

যাও চলি, হছাসিনি, অজয় হদয়ে। 
_. কন্তদীক্ষে রক্ষাছেতু খভুরাজ স্ 
থাকিব তোমার সঙ্গে) রে যাও চলি, 

. বথায় বিযাজে দৈত্য, মধুমতি ।* 
 প্রবেশিল! কুঞ্জবনে কুঙজর-গাষিনী . 

তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বালরে বেদতি 
সরষে, ভয়ে কাতর] নবকুঞা-বধু 

গতি রা নদী 

চমকে রমনী শুনি নৃপুযের ধনি /- 
রুতু ময়মর পাভাকুলের মর্থরে) 
মলয়-নিশ্বাসে কতূ) ছায় রে, কু ধা .. 
কোকিলের কুহুরবে। গুঞ্জরিলে অলি 
মধু-লোভী, কাপে রামা, কমলিনী বখ! 
পৰন-ছিল্লোলে। এইরূপে একাকিনী 
ভ্রমিতে লাগিল ধনী গহন-কাদনে 1 
শিহুরিল বিদ্ধ্যাচল ও পদ্র-পরশে, 
সম্মোছন-বাপাখাতে যোগীক্ বেধাি 
চ্রচুড়! বনদেবী বথায় বসিয়া 
বিরলে, গাবিতেছিলা ফুল-রপ্ব-মাল, | 
( বরগুঞ্জমাল] বধ গাখে ব্রজাঙজনা! 
দোলাইতে কুঞ্জবিাগীর বরগলে )-+ 
ছেরি নুন্দরারে, ত্বরা অলকান্ত তৃলি, 
রছিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে 
তথায়, ব্ল্মিয় সাধবী মানি মনে মনে । 
বলদেব--তপন্ী--ফুদিল! আঁখি, য্খ] 
হেরি সৌদ।মিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে 

দিনমণি। মৃগরাজ কেশনী ছন্দ 
নিজ পৃষ্ঠঠসন বীর সপিলা প্রণমি-_ 
বেন জগন্ধাত্রী আভন্তাশতি মহামারে | 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দুতী--অভুলা জগতে 
রূপে--উতরিল। যথা বনরাজ্জী যাঝে 
শোতে সর, নতংস্থল বিমল যেমতি 8: 
কলকল স্বরে অল নিয়ত্তর বারি ২ : 
পর্ধবত-বিবর'ছতে, জে সে বিলে. 
জলাশয়। : চা্িদিকে শাম তট তার, রর 
শত-রঞ্জিত কুন্মমে | উজ্জ্রপ দর্পণ, 
বনদ্েবীর লে সর--খচিত র'্তনে | 
হাসে তাছে কমলিনী, দর্পণে বেষনি 
বনদেবীর বদন !ঞমৃছু-মন্ন রষে' 

পবন-হিল্লোলে বারি উদ্ছলিছে কুলে ও ৬৭ 
*এই লরোবর-ভীরে আলি লীমস্তিনী 

। ( কান্ত! এবে ) বপিলা পালকে, ) 
রূপের আতায় আলে! করিলে কানন সর 

ক্ষণকাল বলি রামা-চাছি, সর. পালে, 
আপন প্রতিমা ছেরি--ভ্রান্ি-মদে মতি, | 

.একটুষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিল! 

নত ০০ নিরাহি আমি ম্বজি 7) 

বিশে | এ ছেন রূপ"স-কছিল রা 
মৃহ ্বরে--"কারো আখি দেখেছে কি ক কু 1 

২, পপ 



বাব) 2 আর বব. 
বীরশ্রেষ্ঠ? দেখিয়াছি ই্ান মুন্রী) 

রী বা 710 
কিন্তু কার তৃলন1 এ ললনার সহ | সাহসে নুরতি বাযু। ত)ছি কুলে: রিডাত 

সাজে? ইচ্ছা করে, মরি, কায়-মদ দিয়া মুহ্রৃঃ অলকান্ত উড়াইর়া কাষী : ্ঃ নং 
কিছ্বুরী হইয়। গুর সেবি পান্ুখানি| .. চুদ্িলা বাম-শশী | তা দেখি টা 
বুঝি এ বনের দেবী,--মোরে দয়! করি. অত্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাপিল!1-... 
দয়াময়ী--জল-তলে দরশম দিল1।” | এইকপে ধীরে ধীরে চণিলা রূপসী। 

এতেক কহিয়৷ ধনী অমনি উঠি! আনন্দ-সাগরে মগ দিতিনতি শা 
. নোয়াইলা শির--যেন পুজার বিধানে, মহাবলী | পববলে জলি দেব্দলে। 
ৃ , প্রতিমৃতি প্র প্রতি) সেও শ্রি নমাইল! _ বিধুখি অমর-নাথে লম্মুধ-সমরে, ... 

ক । বিশ্ময় মানিয়! বাম! কতাঞালপুটে | _আরমিতেছে দেববনে দৈতাকুপপত্তি। 
৮: মুছু স্বরে স্ধিলা--পকে তুমি, ছে রমণি 1” কে পারে আটিতে (ছে এ তিন ভূষনে? 
_ আচগ্ধিতে * কে ভৃমি? কেতুষি। ছে রি লক্ষ লক্ষ রখ, রথা, পদাতিক, গজ, . 

। ছে রমণি?* এই ধবনি বাঙ্দিল কাননে ! অশ্ব) শত শত নারী--বিশ্ব- বিনোদিপী, 
মহাওয়ে ভীত। দৃততী চমকি চাহিলা সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুস্ত-ননন 
চারিদ্িকে। হেন কালে হানি মকৌতুকে জয়ী | কোন স্থলে নাচে বাণ! বাজাইক়া 
মধু-সহ রতি-বধু আসি দেখ! দিলা।  তরুমূলে বামাকুল, ব্রগবাল। যথা 

“কাহারে ডরাঁও, তুষি, ভুবনমোহিনি 1” শুনি মুরলীর ধবসি কদঘ্ের যুলে। 

(কহিলেন পুষ্পধন্ )--*এই দেখ আমি কোথাক্ম গাইছে কেছ মধুর সুন্বরে। 
বসন্ত-সামন্ত-সহু আছি, পিমন্তিনি, কোথায় ব1 চর্বয, চোখা, জ্হো, পেয় রসে 
ত্তব কাছে। দেখিহ যে বামা-মু্তি জলে, তালে কেহ! কোথায় বা বীরমদে মাতি, 
তোমার প্রতিমা, ধনি) ওই মধুধবনি, মল্প সহ ঘুঝে হস ক্ষিতি টলফলি! . 

ভব খবমি, প্রাতধ্বনি শিখি.নিমাদিছে! যারণে বারণে রণ--মহাতযগ্কর।. . ৬. 
“ও রূপ-মাধুরী ছেরি, নারী তৃমি যি . ফোন স্থলে। গিরিচুড়া কোথায় উপাডি, 
বিষ এত, রূপলি, ভেবে দেখ মনে : হৃহক্কারি নতঃস্থলে দানধ উদ্ভিছে' না টু পা 
 পুরুষকুলের দশ! | বাও তব! করি ৪ . খাড়ময়, উৎলিয়া অন্বর-লণগর-. ০২ 

বারে পাইবে এবে দেবারি দালবে 1. যথা উলয়ে শিল্প ঘন ভিনিঙ্গিল 

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগাবিনী ০ মীনরাজ--কোর়া ছলে পৃরিয়া গগন। 
চুলিলা কানন-্পথে। কত ম্বর্ণলতা কোথায় বা! কেছ পশি বিমল মিলে, ৫ 
/ সাধিল ধরিয়া, আহা, রাজা পা্ুখানি। প্রমদ! সহিত কেলি করে নানাধতে ঢা 

থাকিতে তাদের লাথে) কত মহরত.  উল্মাগ মদন-শরে। ফেব হটে টি 
_ মোহিত হদন-মদে দিলা পুষ্পাঞুলি) কমল আলনে বলে গ্রাপসথী লয়ে, 3০৮০১ ঃ 

কত যে হিনতি স্বতি করিলা কোকিল " অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-ীলে। লী 
. ক্ষপোভীর সহ) কত গুণ গুপ করি.  রাশিরাশি অপি শোতে দিবাকর-করে 

. আরানিল অলি-মল,_কে' পারে কছিতে 1 _ উদগীরি পাক যেন। ঢালি সারি লারি-- 2 

. আপনি ছার! লুন্রী--তাগুবিলালিনী-.. যথা মেঘপুঞ্জ-ঢাকে সে লিকুঞধবন |... 

_ভকুমূলে, ফুল ফল ভালায় সাজার়ে।ছি . : ধঙ্ছ, তৃণ অগণ্য) জিশুলাকার শুণ : 
নি এ উাড়াইল1--সবীঙাবে বরিতে বাধারে ) -... নর্বতেদী। ভা সবার নিকটে, লি 87 
রা ? নীরবে চলিল! সাথে সাথে গ্রতিধরনি) ... কতখোপকথনে রত বোধ শত,শত। 
|. কলরবে বাহিনী পর হহিভা রি যে যারে সমরক্ষেঞজে প্রচ আঘাতে 
” লক্বোধিলা চক্রানঙে ) বলচর যত .. বিবুখিল, তার কৃখ! কছেলেই জন. 
পারা ক চট দ-শোজনীযে,: পি দি কেহ কছে-_সেনাদীর সা কষ চি রঃ 2 রি 

হই 28 ং 
2284 সি ্ 
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4 দ্র এ প্র 

ফেছ হ্যা গ্দা নীয ॥ বহরাজে 
. খেদাইছ ॥ কেছ কহে-এীরাবত-ীড়ে 
চোঁক্ চোক্ ছানি শর অস্থিরিদ্থ তারে । 
কেছ বা দেখায় দেঘ-আভয়ণ। ফেছ 

দেব-জগ্া) দেব-তন্ত্র আর কোল জন। 
কেহ ছুষ্ট তৃষ্ হয়ে পরে নিজ শিরে 
দেষরখী-শিরচূড় ।--.এইকপে এবে 
বিছরয়ে দৈত্যদল বিজয়ী লষরে | 
ছে বিতো জগতঘোনি, দয়াপিদ্ধু তুমি ) . 
তেই তবিতবে, দেব-রাখ গেব গোপনে ! 

কনক-আসনে বসে নিকুম্ত-ননান 
হুনা-উপনুন্দানুর। শিরোপরি শোভে 
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি। 

সবীতিহোক্র-মুর্ভি বীর বেড়ে শত শত 
. ঠত্যতয়ে ঝকমকি ধীর-আভরতে 
 স্বীর-বীর্ঘ্যে পূর্ণ সবে কালকুটে বখা 
মন্ছোরগ |! বণ দঁছে কনক-আপগনে, 

 পারিঞাত-মাল! গলে, অন্থপম দ্ূপে, 
হায় রে, দেবেন যথা দেধকুল-মাঝে | 

. চারিদিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি 
নান1 উপহার-সহছ দি।ড়ায় বিনত- 
ভাবে, নু প্রসন্ন-মুখে প্রশংসি ছুজনে, 
দৈত্য-কুল-অবতংস। দুরে নৃত্য-করী 
নাচে, নাচে তারাবলী ধা নভত্তলে 

 স্বর্ণধ়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে, 
. শগুয়, ভয় ক্সষরারি, যার ভূজবলে 
পরাঞ্জিত আদিতের দ্িতিনূত-রিপু 
বন্তী! জর, জয়, বীর, বীর-চুড়ামণি, 
দাবব-কুল-শেখর | যার প্রহরণে,. 
করা যথা কেশরীর প্রচণ্-অঘাতে 
ত্যঙ্জি বন যায় দুরে,--প্বরীশ্বর আজি, 
তি স্বর্, বিশ্বধাষে মিছে একাকী 
অনাথ |- হে. ঠৈত্য-কুল, উজ্দ্বল গো এবে 
তুমি |! ছে দানববালা, ছে দানব-বধু, 
কর গে! মঙ্গল ধ্বনি দানব-ভবনে [ 
ছে মহ্হী, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব, 

আনন্দ-যাগরে আনি মজ, জিভূবন ! 
বাজাও মৃদল রে, বীণা সপ্ুতথরা-- 
ছুন্দৃতি, দামাহা, শৃঙ্গ, ভেমী, তৃগী, বাঁশী, 
শব্ধ, বণ্ট।বাঝরী। বরিষ ফুল-ধারা | 
কন্তরী, চন্দন, আম, ফেশর। কুম্কুষ্! 
কে না জানে দেব-বংশ পরছিংলা-কা়্ী 1 রঃ রর 
কে না জানে পাতি ই তি ভে 

. সি ?. মাচ সবে ভার পাবে: টি 
বড়ক ছাঁড়িলে পুরী পৌরজন বখা রা. ্ 

রে গর, বাসে জেল বহ 

মগানন্দে হুন-উপূন্ান্ুর বলী : 
.. অহরারি, তুখি যত দৈত্যকুলেখারে টা রে 

মধুর সম্তাযে, এবে সিংহাসন ছযজি, 
. উঠিলা,--কুম্থমধনে ভমণ পুরযালে, টি 

একপ্রাণ ছুই ভাই--বাগর্থ বেমতি 1. 
 পছে দানব, আরস্তিলা নিকুদ্ত-কুমার 
নুন্ব,-বীরদলশ্রেষ্, অমর-মার্দিন। 

" যার বাঁহ্-পরাক্রমে লতিয়াছি আমি 
জিদিব-বিতব ) শুন, ছে হুরারি বি 
বৃাছ, যার বাছা ইচ্ছা, সেই তাঁছ কর। 
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া! বিবাদে 
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে * 

মন রত কর লবে।” উল্লাসে দস্থজ। 
শুনি দছুজেন্্-ষাণী অমনি নাদিল। 
সে তৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা] « 
প্রতিধ্বনি পলাইল! রড়ে / যুর্ছা! পাকে 
খেচয়, ভূচর-সহ পড়িল ভূতলে) 
খরথরি গিরিবর বিদ্ধ্য মছামতি_ 
কাপিলা, কাপিল! ভয়ে বন্গুধা সুন্নরী। 
দুর কাম্যবনে ঘখ! বপেন বালব, 
শুনি সে ঘোর ঘর্থর, ব্রেস্ত ছয়ে সবেঃ 
নীরবে এগুর পানে লাগিল! চাছিতে । 

চারিদিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে, 
বযথ। শিলীমুখ-্বৃন্দ, ছাড়ি যধুমতি 
পুরী, উড়ে ঝাকে ঝাকে আনন্দে গুঞ্জনি 
মধুকালে, মধুভৃধা, তুবিতে কুস্ছমে |... 

মণ্চু কুঞ্জে বামাব্রজরঞজদ ছজন 
অমিল, অঙ্থিনী-পুক্র-ধুগ সম রূপে । 
অনুপম, কিন্বা! ধথ| পঞ্চবটা-নে 

রাম রামাছজ।-ষবে মোহিনী রাঁক্ষপী 

শূর্পশিখা, ছেরি দৌছে যাতিল মদনে 1 
ব্রমিতে ভ্রষিতে দৈত্য আসি উ্রিলা 

যেখায় ফুলের যাবে বসি একাকিনী 
তিলোতষ!। ছুন্দপানে চাছিয় সস! 
কছে উপন্ছন্দাস্ুর,--*কি আশ্চর্য, দেখ. 

দেখ, তাই, পূর্ণ আীজি অপূর্ব 'সৌরতে. 
... বনকাজী 1 বপস্ব কি আবার আইল? 

... আইল দেখি কোন্ ফুল ছুটি আম্োটিছে 
কানন? উদ্ভতয়ে হাসি, গুক্াানুর ব্লী, শস্প: 2 

প্রাজ-নুখে সুধী প্রজা ছি টা রি, রা 



শি ১২) 

রা ০. 4 

কেন ম। হৃখিনী হবে বনরাজি আজি 1” 
:. এইন্বপে ছুই জন অমিল ৪ 
নাও নি কালরূপিখী তুঙ্জজিনীরপে 
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে " 
মত এবে ছুই তাই, হায় রে যেষতি 
বকুলের বাসে অলি মস্ত যধুলোভে। 

বিরাঞ্জিছে ফুল-কুল-মাঝে একাকিনী 
ফেবদূতী, ফুল-কুল-ইন্াধী যেঘতি 
নলিনী। কমলকরে আয়ে রূপমী 
ধরে যে কুন্গম, তার কমনীয় শোভ! 

বাড়ে শত গুণ, যথ! রবির কিরণে 
 অশি-আাতা! একাকিনী বিয়া ভাবিনী, 
হেনকালে উতরিল! দৈত্যন্বয় তথ! । 

চমকিল। বিধুমুখী দেখিয়] সম্মুখে 
দৈত্য্য়ে, যথা! ববে ঠভাজরাজবাল! 
কুত্তী, হুর্বাসার মন্ত্র জপি নুবদনা, 
ছেরিল1 নিকটে টহ্ম-কিরাটি ভাক্করে | 
বীরকুল-চুড়ামপি নিকুস্ত-সন্মন 
উতে ) ইন্দ্রলম রূপ--অতুল ভূবনে। 

হেরি বীরঘ্বয়ে ধনী বিল্মর মানিয়। 
এক দৃষ্টে দহ! পানে লাগিল। চাছিতে, 

চাহে যথ। স্ু্য্যমুখী সে সুর্যের পানে। 
“কি আশ্চর্ঘ; 1 দেখ, তাই,” কছিল! শুরে 

সুন্ব) “দেখ চাছি, ওই নিকুঙ্জ মাঝারে । 
উজ্দপ-এ বন বুঝি দাবাগ্রিশিখাতে 
আজি) কিন্ব। ভগবতী আইল! আপনি 
গৌরী! চল, যাই ত্বরা, পুর্জি পদ-যুগ। 
দেবীর চরণ-পন্প-সল্পে যে সৌরভ 
বিরাজে, তাছাতে পুর্ণ আঞ্ি বনরাঞী।” 

. মহাবেগে ছুই ভাই ধাইল! লকাশে 
বিবশ। অমনি মধু মন্মথে সম্ভাষি 
মৃদু স্বরে খতুবর কহিল! সত্বরে )-- 
পাম তব কুগ-শর, ফুল-ধনু ধার, 
ধুর্ধর, যখ| বনে নিষধাদ পাইলে 

 স্থগরা্জে ।” অন্তরীক্ষে থাকি রৃতিপতি। 
শরবৃষ্টি করি দৌছে অস্থির করিলা, 

_বেখের আড়ালে পশি হেঘনাদ বথ! 
রা প্রহারয়ে সীতাকান্ত-উদ্মিপাবল্পতে। 
.. আর জর ফুল-শরে, উভয়ে দা: 
রি রূপলীরে ॥' অচ্ছিয়িল গগন লহ্ণ! 
আীমৃত 1 শোশিভবি্গু পড়িল চৌিকে 1. 
টু রা ঠা ঘন ন.কালমেছ যুরেও। টন 

তৃ্ধবলে জিদি, রাজা) আবাদের সুখে... নি কাপিলা ধ ভি ) মস 
হায়রে, পুরিলা দেশ হাহাকার রথে! 11 
কাহষদে মত এবে উপন্ুনাতুর 

বনী, সুনথাঙ্থর পানে জাহিয়া কি 
রোধে /--"কি কারণে তূষি স্পর্ণ এ বানারে,, রর 
ভ্রাতৃবধূ তব, বার?” নুন উত্তরিলা-_. টা ই 
“বরিছ কন্তায় আমি তোমার লঙ্গুখে 1:7৬ 
এখনি। আমার তার্ধয গুরুজন তব, জর 
দেবর বামার তুমি) দেহ হাত ছাড়ি ৮ | 

যথা প্রঅলিত অগ্রি আহ্র্তি পাইলে. 
আরো জলে, উপন্দ,-ছায়, মমততি--.:. 
মা কোপে কছিল )--”রে অধর্দদ-আচারি ! 
কুলাজার ! আ্রাতৃবধূমাতূসম মানি) 
তার. অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে 1” 

“কি কছিলি, পামর ? অবধর্্মাচাৰী আমি ? 
কুলাজার ? ধিক তোরে বিকৃ, ছুঈমতি, 
পাপি! শৃগালের আশ। কেশনীকাহিণী 
সহ কেলি করিবার,--ওরে রে বর্ধধর 1” 

এতেক কহিয়া রোষে নিফোবিল1 অসি 
দুন্দানুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি, 
হুহ্গ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিল! অমনি 
উপন্থন্দ,-গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রকাসী। 
মাতঙ্গিনী-প্রেষ-লোতে কাদার্থ বেমতি 
মাতঙ বুঝয়ে, হায়, গহন-কান্নে 

রোবাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রপিল। 
উভদ্ব, তুলিয়|, মণি পৃর্বকথ! যত। 
তমঃসম জানস্রবি সতত আবরে 
বিপতি! ধেঁহার অন্তরে ক্ষত ছুই জন) 
তিতি ক্ষিতি রক্তশ্োতে পড়িল ভূতলে! 

কতক্ষণে সুন্দানুর চেতন পাইল্না, 
কাতরে কিল চাহি উপন্থন্দ পানে 
“কি বর্ধ করিসু ভাই, পূর্বক ভুলি? 
এত যে করিম তপঃ ধাতার তৃষিতে, 
এত বে যুঝিনু দঁছে বাঁসবের সন্ত 
এই কি তাহার ফল কলিল হে শেষে? 
বালিবন্ধে সৌধ) হায়, কেন নির্ঘাইনু, 
এত যন্তবে? কানস্মদে রত যে ভ্ুর্মতি, 
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে । 
কিন্তু এই ছুঃখ, তাই, রছিল ছে মনে 

. সপক্ষে শক জিনি মগজ অকালে, 
ময়ে যথ। মুগরাজ পড়ি ব্যাধ-বীাদে।” 

_ এতেক কহিয়া, ছার, সুন্দান্থর বলী, 
রঃ ৫ নিাহেদি শ্বাস ছাড়ি, রা কাবিলা 



গু 

অমরারি, যথা, মরি গাঙ্ধারানন্দল। 

নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ-ধ্বংস গণি মনে, 

ঘবে ঘোর নিশাকালে অশ্থতথা মা বখী 

গ্বৃগ্তব-শিপ্তর শিরঃ দিলা রাজছাতে | 

.. নহাশোকে শোকী তবে উপনুনদ বলী 

কহিল! /-"হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে 
রুটাক় শরীর তব ধরণীর গলে? 
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলেগে সমরে 

অমর | ছে শুরমূশি, কে রাখিবে আজি 
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে? 
ছে অগ্রজ, তাকে দাপ চির অন্গগত 

উপন্থন্দ ) অলপদোষে দোষী তব পদে 
কি্কর। ক্ষমিয়া তারে হে বালবজরি, 
লরে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি!” 

এইরূপে বিলাপিয়! উপনুন্দ রখী, 
অকালে কালের হস্তে গ্রাণ সমর্পিপা 
কর্পশদোষে। শৈলাকারে রছিল! ছু্নে 
ভূমিতলে, বথ! শৈল--নীরব, অচল। 

সময়ে পড়িল ধৈত্য। কন্দর্প অমনি 
দপে শঙ্খ ধরি ধীর নাবিল! গম্ভীরে। 
বছি সে বিজয়-নাদ আকাশশ্সস্ত বা 
প্রতিধ্বনি রড়ে ধনী ধাইল আনুগা 

মহারজে। তুজ শৃলে, পর্ববতকন্দরে, 

পশিল স্বর-তরঙ, যখ| কাম্যধনে 

দেব-দল। কতক্ষণে উতরিল1 তথা 

নিরাকার! দুতী। “উ১%, কছিলা হুন্দরী, 
"শীত করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি | 

ল্রাভৃতেদে ক্ষয় আজি দানব ছুর্জয়।' 

বথ! অন্নি-কপা-স্পর্শে বারুদ-কণি ক- 

রাশি ইরপ্মদরূপে উঠয়ে নিমিষে 

গরজি পৰন-মার্সে,উঠিল। তেমতি 

দেবলৈজ্ত শুন্যপথে ! রতনে খচিত 
ধ্রজধণ্ড ধরি করে, চিজ্জরখ রী 

উদ্মীলিল। দেবকেতু বৌতুকে আকাশে । 

শোতিল সে কেতু, শোতে ধূমকেতু বখ। 

তাঁরাশির,--তেজে ভব্দ করি গুররিপু। 

বাজাইল! রণধাভ বাস্তকর-দল 

নিকণে। চলিল! সবে জয়ধ্বনি করি । 

চলিলেম বাস্ুপতি, খগপতি যখ। 

ছেি ুরে নাগবৃন্দ-'তয়ক্ষর পাত, 

সাপটি প্রচণ্ড ও চলিলা হরযে 
শমন ) চলি! ধন টক্কারিরা রখ 

 সেনানী) চলিলা পাখী, অলক্ষার পতি, 

শাইকেল পরস্থাবলী 
.. শদাতে) শ্বররখে চলিলা বাসব; | বারি. 

বিধায় জিনিয়া দ্িষাম্পত্তি দিনঘণি। 
চলে বাসবীয চমূং জীমূত যেষতি 

ঝড় সহ মহারড়ে) কি চলে বখ। 
প্রমথনাথের সাথে প্রধথের কুল. 

 নাশিতে প্রলয় কালে, ববদ্বম্ রবে” 
বব্্বমূবে যবে রবে শিক্গাধ্ধনি টি. 

ঘোর-নাদে দেখনৈগ্ত গ্রবেশিলা আপি 
টদত্যদ্রেশে। যে যেখানে আছিল দানব, 
হতাশ তরাসে কেছ, কেহ ঘোর রণে 
মরিল ! মুহূর্তে, আহা, বত নদ নদী 
প্রশ্ন বণ। রক্তময় হইয়া! বিল! 
টৈলাকার শবরাশি গগন পরশে । 
শকুনি গৃধিনী বত--(বকট মুখতি--. 

যুড়য়! অকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে 
মাংসলোভে। বায়ুসধ সুখে বায়ু সহ 
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দিতে । 
ঘরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা, 
হাক রে, যে খোর ব্যাত্যা দলে তরু-দলে 
বিপিনে, নাশে সে মুঢ় সুকুলিতা লত। 
কুম্থুয-কাঞ্চন-কাস্তি। বিধির এ লীলা। 
বিঙ্গাপি বিলাপধবনি জয়না্ সহ 
মিশিযা,পুরিল বিশ্ব তৈরব আরবে | 
কত যে মারিল! যম কে পারে বণিতে ? 
কত যে চূর্ণিলা। তাজি তু শৃঙ্গ, বলী 
গ্রতঞ্জন । ভীক্ষ শবে কত যে কাটিলা 
সেশানী) কত যে যুখনাথ গদাঘাতে 
নাশিলা অলকানাথ) কত বে প্রচেতা 
পাশী।) ছার, কে বার্ণবে, কার সাধ্য এত? 

 দ্বানব-কুল-নিধনে দেব-কুল-নিবি 
শচীকাস্ত, নিতান্ত কাতর ছয়ে মনে 

নয়ামর,,ঘোররবে শঙ্খ নিনাদিল! , 
রপভূষে | দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে 
অমন, বিনততাবে বেড়িল1 বাসবে। 

কছিলেন স্থুনালীর গভীরবচনে 1--- 
“্নুন্ব-উপন্ন্দ শুর, হে শুরেজ ঝি, 

অরি মম, বযালয়ে গেছে দৌছে চলি . 
অকালে কপ্ালদোষে। আর কারে ভরি? 
তবে বৃখা প্রাশিহতযা কর কি কারণে? 
নীচে শরীরে-বীর কভু কি প্র্থারে | 
অস্ত্র? উচ্চ তরু--সেই ভণ্য ইরদ্মদেশ ... 

যাক চলি সিজালয়ে দিতিদ্ূত যত। 
5. খিষহীন কণী দের্বিকে সারে তাহারে? 
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০ 

পান 

ম যে দানবের রর টা সু ছি কিনেন ঢা 
নে ন্. 9 

বধাবিধি। বীর-ুমে মা দে ম। এ নে দবসাহুমে অরূ! পাধারে রঃ 

দো মা যারশরেকাতর মানে! 3 
্ | মি দানযেজে) তোমার যা? চ

ে চা ১ 

বিধান হরজারিরে অধঘোণ! ঝরি। 
: ছেকাণি দাত আবার ক্রি। 

ও চা 

ছিনিল যেবাহনলে দেুলরাকে। ৪ 1 সারি 
তব।লি।খুধিবে তে .... 

ফোনে তাধার গেছ দিবেরবেআছি... মিন মাখা (বিধি এরি).
.. 

ফের ভূ জী! বীঝেটযার। 
্ধানোকে, দুখে গণি আালোকশযাগরে এ 

রাহি গত রত মত ঘগতে |" 
কর যায যা দেখী কেধধ্যামনা। 2 

গাগা চি টি ফাধী। ...... চিগেণ নো ৪. 

| 

মুদ-টপনু্ানুর'তিধী বগা পা 

গেলা দারদোনে গে পতিগযাপা।.. &। দিন 25 

রাশি রাশি জামি কাঠ নতি, ঢা] সূর্ধালোকে। ছু।টৈ্ত মহ দুরপ্ি 

স্ব তাছে। ছানি উটি-র্কপুচিকানীস . আমাপুনীতে হর্যে দিম. 

দিলা দানদছ। অমৃতা ফয। 1 

ইতি প্তিলোদান্ত ফাহো বাধ রি না ন্ রা লি 

| | | 
০2 





 ব্চনা-কাল-_ 

১৮৬০ খৃঃ, এপ্রিল হইতে জুলাই । 
সাঙ্করণ-১২--৯২৬৮ সাল, ২৮শে আবাঢ় (জুলাই, 

১৮৬১ থুঃ )-্পুং ৪৬1 

২য়--১৮৬৪ খুঃ-পৃঃ ৪৬। 

* বৈকুঠঠনাথ দত্দের নিকটে পাতুলিপি অবস্থাতেই “” 

ইহার স্বত্ব কিক্রদ্ধ করা হয়। ঠবকু্ঠ বাবু 
_ নিজবার়ে ব্রপ্ধাঙ্গনাকাব্য গ্রধম প্রকাশ করেন। 
_ শ্মধুহুদন ব্রথ্ধাজলার জগ্য, “বিহার? নামক আর 

এক নর্ন লিখিতে আরস্ত করিয়াছিলেন, নি 
তাহ! পূরণ হ্য় রি 1” 

রা 
প্র কবিতার পধ্যায়তৃতা করেন। . তৎকালীন 

- প্রচলিত পয়ার ও ঝ্রিপদীর গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়! 
.... তিনি নানা ছন্দ মিলাইয়া মিশাইয়া বাংলাভাষায় 
-... সর্বপ্রথম নুতন মিশ্রছন্দের ্রবর্তীন করেন। 

.. এছিক দিয়া বিচার করিয়া অনেকে মধুঙ্থদনকে 
0 স্বাংলার অতিনব তি কিতার ও বা বি | 
২. এনে কত করেন। রঃ রি. ৃ 

৯৮৬৪ টাকে প্রকাশিত 

তৃতীয় সংস্করণ হইতে 



ঠ 

বংশীধ্বনি 

ি বাজায়ে মুরলী। রে, 

্লাধিকারমণ | 

চল, সখি, স্বর! করি, দেখি গে গ্রাণের ছুরি, 

বর্জের রতন। 
চাতকী আমি স্বঞ্জলি, 

নাচিছে বদদ্বমূলে, 

শুনি জলধরস্ধ্যনি 
ফেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন 1 . “ 

যাক মাল, যাক কুল মন-তরা পাবে কৃল। 

চগ, তালি প্রেমনীরে, তেবে ও চরণ! 
ঃ ছি | 

মানস সরসে, সখি,  ভামিছে মরাল। রে, 

কমল কাননে! 

০ কোন্ ছলে, 
? ৭ বৰিমা রষণে 1. 

থে বাহারে তালযাসে, লে যাইবে তার পাঁশে-. 
. মদন রাজার রং জ্যিষ কেমনে? 

দি অবছেল। করি, ক্ষবিবে শব্বর-অরি । 

রি? ক দরে ্বর-শে এ [তিন কূবসে 1 
| ঙ. ূ 

ৰ জজ , পু যে ডি, 
টিপা বা ] 

টা হব মলয় আনে ৫. 
8 আমি নানী ১১ 

রঃ জলদ গ্ছজে বষে। . : মতনী মাচে লে রবে? মা: 
... আমি ফেন ন কাটি সরমের ফালি? 
1 রিনি ঘম সনে, 
এ স্কাহিফ। কেম তাজিঘে বাধিকাধিলালী 1 - 

রঃ গগনে উদ্দিলে 
শশী, 

থাকিবে ছবির জলে
, রর 

আমার ছুধাংণড নিধি-.. 
বিরহ আধারে আমি? বি গতি. যা 

মাইন মনকে, 
ও নিমাদ, মোর কামে এ চপ, শি তা রি 

"হুক কছে বজাজসে, 3:২১ 

জমে লাননয ম মনে? তু | শী ধুর কাল, 

ফুটিছে কুনু মকুল 
যথ! গুণমণি! 

হেরি যোয় শ্ামচাদ, _ গীরিতের ফুল-কাদ, 
পাতে লো ধরণী! 

কি লজ্জা! হা ধিক তারে, ছয়খতু বরেযারে, 
আমার প্রাণের ধন লোতে সে রমনী? 

চল, সখি; শীষ যাই, পাছে মাধবে হারাই/ 

মণিহার! ফণিনী কি বাচে লো ম্বঞ্জলি ?, 

মঞ্জু কুষনে। রে 

সাগর উদ্দেশে নদী 
ৃ অবিরাম গতি (৮ 1 

1. : পি রূপবতী: রঃ 

আমার প্রেষ-লাগর, 

"ভারে ছেড়ে রয আমি 1 ধিকএ কুমতি 1. 

নিছে দে, নু শরগারে । তে 
ৰ রাধিকার 1. 8 

বি ৫ গে আখের রদ 
কুল রতন | : 

সাও যখ! ডাকে তোমা ই্রহধুনুদন 1 

জমে দেশে গেটে রে ্ 

হালি ষেন পড়ে ্  রি 

-সয়ারে মোর ৪ নাগর, ৃ  

দিয়াছে আমায় বিবি- | 

টপ ৫ হউন ৩ এলে মি 

রা রি ও কা চে, .. 

আজ না কাল, রা 
ন্জ কারে লিও প্রেম

 ফিস যতন)” কাদির 



) ইন্সাক ০০2 পর ৯ ৯1815 ৭ 

58 ০ উড 
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হ হযুকছেছে কামিনী) আশা দহ! নয়া ২14 রণ া দা 

মর়ীচিক! কার তৃদা! কখে তোখে সন্ধি 1 ১৩, 

৯ 
চেয়ে দেখ, প্রিরসখি, কি শোত! গগনে ! 

দুগন্ধ-বছ-বাছল, সৌদামিনী সহ খন 
ভ্রহিতেছে মন্দগগতি প্রেমানন্দ মনে! 

ইন্-চাঁপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি 
শোতিতেছে কামকেতৃ--খচিত রতনে! 

২ 
লাজে বুঝি গ্রহ্রাজ মুদিছে নল! 

মদন উৎসবে এবে, মাতি খনপতি সেবে 

রতিপতি সহ রতি ভূবনমোহথন। 
চপল! চঞ্চলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লক্ষে 

তুষছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন! 
৮ 

নাচিছে শিধিনী সুখে কেকারৰ করি, 
হেরি ব্রজ কুঞজবনে। রাধ1 রাধাপ্রাণধনে, 

নাচিত যেষতি যত গোকুল-ম্ুন্দরী | 
উড়িতেছে চাতকিনী শূন্যপথে বিছারিণী 

অয়ধবনি করি ধনী--জলদ-কিস্করী | 
৪ 

ছায় রে, কোথায়,আঘি শ্রাম জঙ্ধর। 
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাদে নাথ এককিনী 

রাধারে ভূলিলে কি ছে রাধামনোহর? 
রন্্চুড়া শিরে পরি এসো বিশ্ব আলো করি, 

কনক উদাচলে যখ। দিনকর। 
€ 

তৰ অপরূপ কূপ হেরি, গুণমণিঃ 
অভিমানে খনেগ্বের বাবে কাদি দ্নেশান্তর, 

আদওুল-ধু লান্জে পালাবে অমনি) 

দিনমণি পুনঃ আসি উদ্দিবে আকাশে ছালি। 
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী) 

৬ 

. মাচিবে গোকুল-দারা, যখা কমলিনী 
নাচে মলয়-ছিল্েলে সরশী-্বপশী-ফোলে, 

রথু রুখু মধু বোলে বাজারে কিছ্িনী। 
খযাইও ফুলাসনে এজাসীরে তষ সঙ্গে 

ভূমি নব জলধর এ তব অধীণী! 
গু 

রে আশা আর ফিরে হবি ফলবতী 1 
এঁ আরকি গাইব ভাবে সঙ প্রাণ চাছে বারে 

ল্ি-হার! রতি ফি লো পাখে রতি-পত্ধি 1 

্ 

শু 

যমুনীতটে 
নু 

মু কলরবে ভূমি, ওছে শৈবলিনি, 
কি কহছিছ ভাল করে কহ না আমারে। 

সাগর-বিরছে যদি, প্রাণ তব কাদে, নি, 

তোমার মনের কথ! কহ রাধিকারে- 

তুমি কি জান না, ধনী, লেও বিরহিনী 

ছ 

তপনতনয়! তুমি) তেই কাদদ্িণী 
পালে তোম! শৈলনাখ-কঞ্চদ-তবনে ঃ 

জন্ম তব রা্কুলে, (লৌরত জনমে ফুলে ) 

রাধিকারে জজ্জ! তুমি কর কি কারণে? 

তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী? 
৬ 

এসো, সখি, তুমি আমি বলি এ বিরলে 
ছুজনের মনোজালা জুড়াই স্্জনে ) 

তব কুলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একা'কিনী 

অনাথ। অভিথি আমি তোমার সদপে-- 

তিতিছে বসন যোর নয়নের জলে | 

৪ 

ফেপিয় দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার” 

রতন, মুকুজা, হীরা, সব আভরণ | 

ছিড়য়াছি ফুল-মালা, জুড়াতে মনের জালা, 

চঙ্শদ্চচ্চিত দেছে ভন্মেক জেপন! 

আর কি এ সবে সাধ আছে গে রাধার? 

& 

তবে বে সিন্দুরবিদ্দু দেখিছ ললাটে, 
সধব! বলিয়া আমি রেখেছি ইছারে! 

কিন্ধু অন্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে যম, . 

অলিছে এ রেখ! আজি--কছিছু তোমারে 

গোপিলে এ সব কথ প্রাণ যেন ফাটে! ॥ 

রি 
ঠ 

বসে! আসি, শশিমুখি! আষার আঁচলে; ২. 

কমল+আসনে বখ। কমলবাসিনী | 

হরিয়া তোমার গলা, কাদি লে! শামি অবলা, 

ক্ষণেক ভুলি এ জালা, ওহে প্রবাস্ছিপি । 

এলো গে বসি ছুঙনে এ বিজ স্থালে 
৭৫ 



নি ধাইকেজন্এম্থাবলী 

ন্ 

কি জাশ্চর্যয |! এত ক'রে করিছু বিনতি, 
তবু কি আমার কথ! গুনিলে না, ধনি? 
এ সকল দেখে গুনে, রাধার কপাল-গুণে, 
তুষিও কি ঘ্বধিলা গে! বাধায়, হ্বজনি ? 
এই কি উচিত তব, ওছে শ্রোতন্বতি ? 

৪ 

হায় রে, খোমানে কেগ দোষি, আাগাবতি ? 
ভিথান্গিণী রাধা এহে---তুনি রাজরামী। 
হরপ্রিয়! মন্দাকিনী, দুতগে, তব সঙ্গিনী, 
অর্পেন সাঁগর-করে তিনি তব পাপি! 
সাগর-বাসর়ে তব তার সহ গতি! 

৪ 

মুদ্ধ হালি মিশি আলি দেখা দেয় যবে, 
মনোহর সাজে তুমি লাজ, লে! কামিনি। 
তারামক় হাঁর পরি, শশধরে শিরে ধরি, 
কুন্মদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী, 
জ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে। 

৯৩ 

হায় রে, এব্রঘে আজি কে আছেরাধার? 

কে জানে এ ব্রজঞনে রাধার যাতন? 
দিবা অবসান ছলে রবি গেলে অভ্তাচলে, 
যদিও ঘোর তিমিরে ভোবে ত্রিন্ুবল ॥ 
নলিনী যেমনি জলে-স্এত জাল! কার ? 

৯১ 

উচ্চ ভূমি, নীচ এবে আমি হে যুবতি, 
কিন্ত পর-ছুঃখে হুঃখী না হয় যে জল, 
বিফল জনম তার, অবস্ঠ সে ছুরাঁচার। 
মধু কছে, নিছে ধনি করিছ রোল, 
কাহার হৃদয়ে দয়! কঝেন বসতি ? 

মুরী 
$ 

তরুশাখা উপরে, শিখিনিঃ 
কেন লে! বলিয়া! তুই বিরল বদলে? 

না ছেরিয়। শ্ব।মটাদে, 
তুইও কি ছুংখিনী। 

আনা | কেনা ভালবাসে রাবিকারমণে? 
আপ ১ আি 8৫৫8৮. 

তোরও কি পরাণ কাদে, 
চা 

আয়, পাখি, আমর দুজনে 
গল! ধরাধরি করি ভাবি লে] নীরবে । 

নবাঁন নীরঘে প্রাণ তুই করেছিস্.দাদ-- 
সেকি তোর ছবে? 

আর কি পাইবে বাধা রাধিকারঞগ্রনে? 
তুই ভাব. ঘনে, ধমি, আনি শ্রীমাধবে | 

ধ্তী 

কি শোতা ধরয়ে জলধর, 
গভীর গরঞ্জি যষে উড়ে সে গগনে! 

্বর্ণবর্ণ শ্র-ধনু-- রতনে খচিত তত্ধু- 
চূড়া শিরোপর 7 

বিজলী কনক দাম পরিয়! যতনে, 
যুকুলিত লতা বখ1 পরে তরুবর ! 

৪ 

কিন্তু ভেবে দেখ, লো কামিনি, 
। মম শ্তাম-রূপ অনুপম ঝিভূধনে ! 

ছায়। ও রূ'প-ঘাধুরী, কাঁর মন নাহি চুরি। 
করে, রে শিখিনি! 

ধার আখি দেখিয়াছে রাধিকামোহুনে, 
সেই জানে কেনে বাঁধা কুলকলঙ্ষিলী। 

& ৮ 

তরুশাখা উপরে, শিখিনি, 
কেনে লো বলিয়া তুই বিরস বদনে ? 

নাছেরিয়া হামটাদে, তোরও কি পরাণ ক:.৭। 
তুইও কি ছুঃখিনী ? 

আহা ! কে লা ভালবাপে শ্রীমধুহ্ধঘনে ? 
মধু কঞ্ছে, য1 কর্ছিলে সত্য, বিনোদিনি ! 

€ 

পৃথিবী 

ছে বন্ধে, জগত্জননি | 
দয়াবতী তুষ্গি, সতি, বিদিত ভুষনে ! 

বৰে ঘশানন-অরি, 
বিনর্জিল। হতাশনে জাঁনকী নুনারা, 

তুমি গো রাঁখিলা, বয়ানলে। 
তুমি, খনি, দবিধ। ছয়ে, বৈর্েহীরে কোলে লয়ে, 
আজ ভাঙার আলা বান্ুকিন্যমণি ! 



শ্রজানন। কাব্য ১. 

হে বন্ুধে, রাধ! বির্ছিণী। 
ভার প্রতি আজি ভুমি বাম কি কায়ণে? 

ছ্যামের বিরছানলে, সৃভগে, অভাগা জলে, 
তারে যে কর নাতুমি মলে? 

পুড়িছে অবল] বালা, কে লম্বরে তার আলা, 
ছায়, এ কি রীতি তব, হে খুহৃকামিনি। 

০ 

শষীর হৃদয়ে অগ্নি জলে-- 
কিন্তু সেকি বিরহ-জঅনঙ্গ, বনুন্ধারে 1 

ত1 হলে বন-শোভিনী 
জীবন ষৌবনতাপে হারাত তাপিনী-- 

বিরহ ছুরছ ছুছে হুরে। 
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি, 

পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাখাদলে | 

আপনি তে। ঘান গে] ধরণি 
তুমিও তো তালবাসঃখতৃকূলপতি ! 

তার শঁভ আগমনে 
হাসিরা সাঁজহ তুমি নানা আতরপে-_- 

কামে পেলে সাঞ্জে যথা রতি! 
অলকে ঝলকে কত, ফুল-রত্ব শত শত | 

তাহার বিরহ্-ছুঃখ ভেবে দেখ, ধনি | 

৫ 

লোকে বলে, রাধা কলঙ্কিনী ! 
তুমি তারে ত্বণা কেনে কর সীমস্তিনি? 

অনন্ত, অলধি নিধি-- 
এই ছুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি, 

তবু তুমি মধুবিলালিনী ! 
শ্রাম মম প্রাপন্থবামী-_ 

আমার ছুঃখে কি তুমি হও না ছুঃখিনী? 

৬ 

হে মাহ, এ অবোধ প্রাণ 
- ফেমনে করিব স্থিগ কহ গো আমারে? 

বসন্তরাঞ বিনে 
কেমনে বাচ গে। ভুমি-_কি ভাবিয়া মনে- 

শেখাও সে সব রাঁধিকারে! 
মধু কছে, হে নুব্জরি, থাক হে টধরজ ধরি, 

কালে, মধু বন্থধারে করে মধুদান। 

খামে হারায়েছি আমি, 

কে তুমি, স্তঠষেরে ডাক, রাধা বখা ভাকে-স্প, 
হাহাকার রবে? + ৮, 

কে তৃমি, কোন্ যুবতী, ভ]ক এ বিলে, গতি, 
অনাথ রাধিকা যথা ভ!কে গে! মাধধে? ৮ 
খাতয় হৃদয়ে তুমি.কহু আসি মোরে-- 

% 

॥ নে 

কে না বাধা এ জগতে হাম-গ্রেমভোরে | +11 
চ ॥ 

হ্ 

কুমুদিনী কাঁয় মনঃ সপে শশধরে-- 
ভূবমমোহন ! 

চকোরী শশীর পাশে, আসে সদ] স্থাধা আশে, 
নিশি হালি বিহারয়ে লয়ে সেরতনঃ 
এ সকলে দেখিয়। কি কোপে কুমুদিনী? 
স্বজনী উভয় তার--চকোরী, যামিনী! 

৮১৬. 

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ-- 
আকাশ-নন্দিনি | 

পর্ববত-্গছন বনে, বাস তব, বরাননে, 

সদা রলরসে তুমি রত, ছে রঙ্িশি! 
নিরাকার! ভারতি, কে না জানে তোমারে? 
এসেছ কি কাদিতে গে! লইয়া রাধারে? 

জানি আমি, হে শ্বজনি, তাল বস তৃমি, 
মোর গ্তামধনে ! 

গুনি মুগারির বশী, গাইতে তুমি গে! আলি, 
শিখিয়! হ্ামের গীত, মঞ্চু কুঞ্জবনে ! 
রাধা! রাধ! বলি যবে ভাকিতেন হরি-- 
রাধা বাঁধা বলি ভূমি ভাকিতে, সুন্দরি ! 

€ 

বে ব্রজে শুনিতে আগে পীতের ধ্বনি, 
আকাশগসন্তবে, 

ভূতলে নন্দনবন, অ|ছিল যে বৃন্নাবন, 
সে ব্রঞ্জ পৃরিছে আজি ছাছাকার রষে। 
কত যে কাদে রাধিকা, কি কব, স্বজনি, 
চক্রবাকী সে--এ তার ব্রছ-বদ্নী ! 

রঙ 

এস, সধি, ভূমি আমি ডাকি ই জলে 
রাধা-বিনোদন 

চর 



যদি এ দীসীর রব). করব ভেবে মাধব 

ন। শুনেন, গুনিবেন তোমার বচন! 

ক্ষত শত বিছুজগিনী ভাকে খতৃবরে- 
ফোক্চিলা ডাকিলে তিনি আলেন সন্বরে | 

ম উত্তরি যোরে, রাম, যাহা! আমি বলি, 
| তাই তুমি বল? 
জানি পারিহাসে রত, রঙ্গিপি, তুমি সতত, 

কিন্ত আজি উচিত কি তোমার এ ছল? 

মধু কছে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি, 
ফ্লাদ, কাদে) হাস, হাসে, মাধব-রমণি! 

৭ 

উষ। 
১ | 

কনক উদয়াচলে, তুমি দেখা দিলে, 
ছে হুর-নুনারি | 

কুমুদ মুদয়ে আখি, 
গুঞ্জরি নিকুঞ্ধে অধ ভ্রময় ঘরী) 

বয়সয়োজিনা ধনী, তুমি হে তার সবজনী, 

নিত) তার প্রাণনাথে আন সাথে কগি। 

ঈ্ 

তুমি ঘেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী 
যথা প্রাণপতি | 

রঞ্জাঙ্গনে দয়। করি, 
পথ দেখাইয়া তারে দেছ শীঞ্গতি | 

কাদিয়। কাছিয়া আধা, আজি গো শ্যামের রাধা, 

ঘুচাও আধার তার হৈষবতি সতি। 

| ৩ 

ছায়, উদ, দিশাকালে আশার স্বপনে 

.. ছিলাহ ভুলিয়া, 

তেষেছি তৃমিঃ খনি, 
আজের সরোজরবি ব্র্জে গ্রকাশিরা! 

তেবেছিছ্ু ফুজীবনে .. পাইৰ পরাণধলে 
_ ছেরিব কদদ্বূলে রাধা-বিনো দিয় | 

 দুকতা-ছুগুলে ভুমি 

রাধার ভূষণ যিনি, 

বিস্তু মুখে গায় পাখী, 

লয়ে চল যখ| ছরি। 

নাশিবে অজ রজমী। 

লাজাও, লঙগনে। ১ 

আন হলনা সমীরণে | বিছবারিতে তার সঙ্গে 

রাধা-বিনোধনে কেন আন মা র্িণি? 

সাঞজাও আনিয়া তীরে রাধা বিয়হিবি। 

& 

ভালে তব জলে, দেবি, 
বিমল কিরণ? 

ফপিণী নি কুস্তলে, পরে মণি কুতৃছলে- 
কিন্তু মপি-কুলরাজ। ব্র্জের রতন! 

মধু কহে, ব্ররাজনে, এই লাগে ঘোর মনে-- 
ভূতলে অভুল যণি শ্রনধুসদন | 

পপস্মিক 

৮ 

কুহ্ম 
৯ 

তুলিলি, স্বর্ঘনি__ 
ভরিয়া ভার ? 

পরে কি রজনী, 
তারার মালা? 

আর.কি যতনে 
ব্রজের বাল! ? 

হু 

কেনে এত ফুল 

মেখাবৃত হলে, 

কুনগুম-রতলে 

আর কি পরিবে, 
ব্রজকামিনী? 

তষণ লতার-- 
বমশোতিনী ? 

কে আছে রাখার. 
হততাগিনী 1. 

ঙ্ট 

কেন লো! ছরিলি 

অলি বধু তার) 

 স্থায়লে দোলাবি - সখি, কার গলে 
ূ মাল! গাধিযা? 

আয় কি নাচে লো, তালের লে, 
১  বনযালিয়!? রি 
প্রেমের পিঞ্জর,  ভাতি পিকবর,-. 

গেছে উড্ভিয়া। 
8718 37567 

আর কিবাজেলে। .  অনোহরবাশী 
1... অিজঞজাল। $ 

কোথায় আঞ্ি গে তিনি? 

আতাময় মণি 

কতুফুপহার 



ব্রজাঙ্গনা কাব্য ন 

শোভেকি লো হাসি 
ব্রহ্ন-গগনে ? 

এবে বিলাপিনী 

ব্রজ-নুধানিবি 

ব্রজ-কুমুদিনী, 
ব্রক্কতবনে । 

€ 

ছায় রে যমুনে, কেনে না ডুবি 
তোমার জলে 

যবে সে আইল 
ব্রদ্মমগ্ডলে? 

বধিলে না কেন 
বলোকি ছলে? 

ষ 

অদয় অরুন, 

ক্রুর দূত ছেল 

হরিল অধম মম প্রাণ হরি 
ব্রত্ধরতন ! 

নিল ব্রজ্জ-অরি 

দলি বর্ধন? 
কৰি মধু ভণে, পাবে, ব্রপাঙ্গলে) 

মধুহধনে ] 

ব্রজবন-মধু 

৬ 

্ড 

মলয় মারুত 

ঠ 

গুণেছি মলয় গিরি তোমার আলয়-_ 
মলয় পবন! 

বিহঙ্গিনীগণ তথা, গাছে বিদ্যাধরী যখ' 
সঙ্গীত-মৃধায় পুরে নন্দন কানন। 

কুণ্ম মকুলকামিনী, কোমলা কমলা ঞিনি, 
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মন! 

২ 

ছায়। কেনে বর্জে আজি ভমছ ছে তুমি-_ 

| মন্দ সমীরণ ? 
যাও সরসীর কোলে, দোপাঁও মুদ্ধ ছিল্লোলে, 

কুগ্রকৃষ্প নলিনীরে-প্রেমানন? মন! 

বরজ-প্রতাকর বিনি,  ব্র্জ আঞ্ধি ত)গ্রি তিনি, 
বিরাজেন অস্তাচলে--ননোর নন্দন | 

৩ 

সৌরত-্রতন দানে তুবিবে তোমারে 
আঙরে নলিনী। 

২র--১% 

তব তুলা উপচ্ার, কি আজি জাছেরাধার? 
নয়ন-আসারে, ফেষ, ভাসে সে ছুঃখিনী! 

যাও যথা পিকবধৃ-_ বরিষে সঙ্গীত-মধু,-- 
এ নিকৃজে কাদে আজি রাধা বিরছ্তী। 

তবে যঙ্গিঃ হুভগ এ অতাগীর ভুঃখে 
ছুঃখী তুমি মনে) 

যাও আশু, আগ্ডগঁত, বথ] ব্কুলপ তি... 
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজজের রতনে | 

রাধার রোজ নধবনি, বহ যথা শ্রামম ণি-. 
কছ ভারে মরে বাধ! শ্টামের বিহনে | 

€ 

যাও চলি, মছাঁবলি, যথা বলমালী-" 
রাধিকা-বালন । 

তু শৃঙ্গ চুষ্টঘতি, রোধে বদি তব গতি, 
মোর অগ্গরোধে তারে, ভেডো, প্রতঞ্জন ! 

তরুরাজ যুদ্ধ-আশে।  ক্োোমারে বদি সম্তাষে-- 
বজ্লাধাতে যেও তায় করিয়া! দলন | 

৬ 

দেখি তোঁমা পীরিতের ফাদ পাতে যদি 
নদী বপবতী। 

মজে না বিভ্রমে তার, তুমি ছে দূত রাধার, 
হেরো না ছেরে না, দেব কুল্তম যুবতী | 

কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরত-ধন, 
অবছেলি সে ছলনা যেয়ো, আশ্ডগতি | 

হী 

শিশিরের নীরে তাবি অশ্রুযারি-ধারা, 
ভুলো না, পবন! 

কেকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদ পঞ্চশ্বরে, 
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন! 

"মরি রাধিকার দুঃখ, হছইও দুখে বিমুখ 
ম্তৎ বেপরদুংখে ভুঃখাসে গুজন! 

৪ 

উদ্তরিষে যবে যথা রাধিকাঁরমণ, 

মোর দূত হয়ে, 
কছিও গোকুল কাদে, ছারাইয়া শযমটাদে- 

রাধার রোঙনধবনি দিও তারে লয়ে? 
আর কথা আমি মারী, শরমে কহিতে নারি... 

মধু, কছে, ব্রজালনে, আমি 1দব করে। 



৩ 

বংশীধ্বনি 

১ 

কে ও বাজাইস্ছে বাশী, শ্বজনি, 
মহ মু স্বরে নিকুঞ্জ-বনে ? 
নিবার উচ্থারে ? শুনি ও ধ্বনি 
দ্বিগুণ আগুন জলে লো মনে ?-- 
এ আগুনে কেনে আহছতি দান? 
অমনি নারে কি জালাতে প্রাণ? 

২ 7 

বসস্ত-অস্তে কি কোকিল গায় 
পল্লব-বসন শাখা-্্দনে? 

নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়-- 
বংশীধবণি আজি লিকুঞ্জধনে 1 
হায়, ওকি আর গীত গাইছে? 
না৷ ছেরি শ্ামে ও বাশী কাদিছে! 

৩ 

শুনিয়াছি, সই, ইঞ্জ রুধিয়া, 
গিরিকুল-পাখা কাটিল৷ যবে, 
সাগরে অনেক নগ পশিক়! 
রহিল ডূবিয়া--অলধিভবে। 
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি 
নাশে এবে সিদ্ধগামিনী তরী। 

৪ 

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে 
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিলা আলি? 

'ক্কার প্রেমতরী নাশ ন। করে-- 

ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়! ফাসী-_ 
কার প্রেমতরী মগনে না জঙ্গে 
বিচ্ছ্দে-পাহাড়-্ষলে কি ছলে! 

& 

হায় লে! সখি, কি হবে প্মরিলে 
গত সুখ? তারে পাৰ কিআর? 

বালি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে? 
তুলিলে ভাল যা-_স্মরণ তার? 
যধুরাজে তেবে নিদাঘ-জাল', 
কছে মধু, সহ, ব্রজের যাল। 

৯ 
গোধুলি 

৯ 

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি? 
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল, 

ন1 শুলে সে মুরশীর ধ্বনি ! 
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব, 
আইল গোধূলি, কোথা রছিল মাধব ! 

২ 

আইল লো তিমির যামিনী। 
তরুভালে চক্রবাকা বসিয়া কাদে একাকী-_ 

কাদে যথা রাধা বিরহ্ণী| 
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে ম্ন্দগী। 
আর কি পোহাবে কতু মোর বিভাব্দী? 

০৬ 

ওই দেখ উদ্দিছে গগনে-_ 
অগত-অন-বঞ্তন-- হৃধ!ংশু রনীধন, 

প্রমদ! কুফুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে) 
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি! তোষে লো! নয়ম-. 

ব্রও্-নিফলক্ক-শশী চুরি করে মল। 

৪ 

ছে শিশির, নিশার আলার। 
তিতিও লা ফুলদলে ব্রজে আত তম এলে। 

বৃথা ব্যন্ন উচিত গে হয় না তে।এ।র।) 

রাধার নয়ন-বারি ঝরি অধিরূল, 
তিজাইবে আজ ব্রত্রে--বত ফুসদল | 

€ 

চন্মনে চর্চিয়! কলেবর, 
পরি নান! ফুলসাজ, লাঞঙ্জের মাথায় বাজ) 

মজ্াম্ন কামিনী এষে ঝপিক নাগর? 
তুমি বিনা, এ বির, বিকট-মুরতি, 
কারে আজি ব্রজাজন। দিবে প্রেমারতি ? 

৬ 

হে মন্দ মলয়-সমীরপ, 
সৌরত-ব্যাপারী তুমি, ত্য আজি ব্রত্তভুমি__ 

অগ্নি যখ! জলে তথা কি করে চন্দন? 
যাও হে, মোদিত কুবলয়-পরিমলে, 

'জুড়াও জুরতক্রান্ত লীমন্তিপী দলে। 



ব্রজাঙগন। কাব্য ষ& 

খ 

যাও চলি, বানু-কুলপতি, 
কোকিলার পঞ্চ্বর, বহ তুমি নিয়ন্তর-- 

ব্রজে আদি কাদে যত ব্র্জের যুবতী | 
মধু ভণে, ব্রঙ্জানে, করো না রোদন, 

পাবে বধৃ--অঙ্গীকারে শ্রামধুশ্দন | 

১৪ 

গোবর্ধন গিরি 
১ 

নমি আমি, শৈঙ্গরাঁঞ, তোমার চরণে-_ 
রাধ। এ দাসীর নাম--গোকুল গোপিনী। 
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে-- 
শরমে মযমকথা ক্চিব কেমনে, 

আমি, দেব, কুলের কামিনী ] 
কিন্ত দিবা অবপানে, ভেরি তারে কে না জানে, 

নলিনী মঙললিনী ধশী কাহার বিভনে-_ 

কাছার বিরহানল-তাপে তাপিত সে সরঃ- 
ন্থুশোভিশী? 

হ্ 

ছে গিরি, যে বংশীধর ব্র্ঘ-দিখাকর, 
ত্যাজ আজি ব্রঞ্ধাম গিয়াছেম তিনি। 
নলিনী নহে গে দাসী রূপে, শৈলেশ্থর। 
তবুও নলিনী যথা ভঙ্জে প্রতাকর, 

ভজে শ্যামে রাঁধ! অতাগিনী। 
হারারে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে 

এসেছি তব চরণে কাদিতে, ভূধর, 
. কোথা মম শ্যাম গুণমণি? বপিছার] 
| আমি গো ফণিনী | 

৩ 

রাজ! তুমি । বনরাঁজী ব্রত্ততী ভূষিত, 
শোভে কিরাটের ব্ূপে তব শিগোপরে 

কুনুম-রতনে তব বসন খচিত ) 
ক্বমন্দ গ্রবাছ--যেন রজতে রঞ্রিত_ 

তোমার উত্তন্সীরূপ ধরে। 

ছত্রে সম তোমা ধরি, 

করে তব তরুষলী, য়াজদও, মালি, 
দেহ তব ফুপরজে লঙদা ধূসরিত 7-- 

অসীম মহিমা ধর তুমি, কে লা তোম। পৃজে 
চরাঁচরে ? 

বরাজন' কুরলিনী তোমার কিন্করী। 

বিহজিনীদল তব মধুব গায়িনী ) 
যত বননাগী তোম] সেবে, হে শিখরি, 
সতত তোমাতে রত বন্ধ! সুন্দরী-_ 

তব প্রেমে বাধা গো মেদিনা ! 
দিবাভাগে দিবাকর, তব, দেব, ছজ্জেধর, 

নিশাভাগে দামী তব হ্থতার! শর্বরী | 
তোমার আশ্রয় চায় আজি বাধা, শ্াম- 

প্রেমতিখার্ণী ! 

€ 

যবে দেবকুলপতি রুবি, মছীধর, 
বরধিলা ব্রঞ্রধামে প্রলয়ের বারি, 
যবে শত শত তীমমৃত্তি মেঘবর, 

গরছি গ্রালিল আলি দেব দিবাকর, 

বারণে যেমনি বারপারি,--- 

রাখিল। যে বে হরি, 
সে ব্রত কি ভূলিল1 গে! আজি ব্রজেশ্বর? 
রাধার নয়নজলে এবে ভোবে বর্ম! কোথ। 

বংশীধারী? 

হেধীর|। শরমহ্থীন তেবে! ন! রাধারে-_- 
অসহ যাতন! দেব, সহিব কেমনে? 
ডুবি আমি কুলবাল! অকুল পাথারে, 
কি করে নীরবে রব শিখাও আমারে-_ 

এ মিনতি তোমার চরণে। 
কুলবতী যে রমনী, লজ্জা! তার শিরোষ পিস” 

কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে! 
মধু কছে, লাঙ্জে হানি বাজ, তজ, বামা, 

শ্ীমধুদ্দনে ! 



ও মাইকে গ্রস্থাবলী 

১৩ 

সারিক। 

ঠ 

ওই যে পাখাঁটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে, 
| সতত চঞ্চল-.. 

কভু কাদে, কতু গায়, ধেন পাগলিনী প্রায়, 
জলে বখ। জ্যোতিবিশ্বস্পতেমতি তরল ! 
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বর্জনি, 
পিঞ্জর তাডিয়৷ ওরে ছাড়িতে অমনি! 

চে 

নিজে যে ছুঃখিনী, পরছুঃখ বুঝে সেই রেঃ 
কছিছু তোমারে )- 

আপি ও পাখার মনঃ, বুঝি আমি বিজাক্ষণ- 
আমিও বন্দী লো আজি ব্র্থ-কারাগারে। 
সারিকা অধীর ভাবি কুন্ুম-কানন, 

রাধিকা অধীর ভাবি রাধাবিনোদন। 

ঙত 

বনবিছারিনী ধনী বসন্তের সী রে 
শুকের ন্ৃখিনী? 

বলে ছলে ধরে তারে, বাধিয়াছ কারাগরে-- 

কেমনে ধৈবষ ধরি রৰে সে কামিনী? 
সায়িকীর দশ, সথি, ভাবিয়া অন্তরে 

বাধিকারে বেধো না লো সংলার-পিঞবে ! 

£ 

ছাড়ি দেছ বিহ্গীরে যোর অনুরোধে রে+- 
ছইয় সদয়। 

ছাড়ি দেহ য'ক্ চলি, হাসে যথ! বনস্থলী -. 
শুকে দেখি সুখে ওর জুডাবে হৃদয় ! 
সাগ্িকার ব্যথা সারি, ওলে দয়াবতি, 
রাধিকার বেড়ি ভাঙ--এ মম মিনতি। 

৫ 

এ ভার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে-- 

রাধার নয়নে। 
কেনে তবে মিছে তারে, রাখ তুমি এ আধারে-- 

সফণী কি ধরে প্রাণ বারির বিনে? 
দেছ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী। 
লাগুক কুলের যুখে কলক্বের কালী। 

তাল যে বাসে, শ্ব্জনি, কি কাঁজ তাহার রে 
কুলস্মান ধনে? র 

হ্াামপ্রেমে উদাসিনী, রাধিক। শ্যাম-অধীনী--- 
কি কাঞ্জ তাহার আজি রত্ব-আতরণে ? 

মধু কছে, কুলে ভুলি কর লো গমন--. 

শ্রীমধুক্দন, ধনি, রসের সদন। 

৯১৪ 

কষ্চ্ড়া 
৯ 

এই যে কুন্গম শ্দুরাপিরে, পরেছি ধতলে, 
মম শ্যাম-চুড়া-রূপ ধরে এ ফুঙগ-রতনে | 

বন্ুধা নিজ কুন্তুগে, পরেছিল কুতৃছলে, 
্ এ উজ্জল মণি, 

রাগে তারে গালি দিয়া, লয়্েছি জামি কাড়িয়া-- 
মোর কৃষ্ণ-চুড়া কেনে পরিবে ধরণী? 

এই ষে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে, 
ছে সখি, এ মোর আঁখিঞল, শিশিরের ছলে । 
লয়ে কৃষ্ণচুড়ামপি, কাদিসু আমি স্বজনি, 

বলি এক!কিনী, 
[তিতিছ্থ নয়ন-জলে ) সেই জল সেই গলে, 

গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ লো কাফি | 

৩ 

পাইয়া এ কুন্থম-রতন--শোঁন লো যুবতি, 
প্রাপহরি করিম প্ররণ-_শ্বপনে যেষতি | 

দেেখিনু রূপের রাশি, মধুর অধরে বাশী, 
| কদমের তলে, 

লীতধড়া স্বর্ণ রেখা, নিকষে যেন লো৷ লেখা, 
কুঙ্জ-শোতা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে! 

৪ 

মাধবের রূপের মাধুরী, অতল ভুবনে-- 
কার মনঃ নাছি করে চুরি, কছ, লে! ললনে ? 

যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া, 
লয়েছিল! হবি, 

সে ধন কি শ্যাম রায়, 
মধু কছে, তাও কডূ হয় কিননারি? 

কেড়ে নিল! পুনয়ায়? 



পজাঙ্গন! কাবা 

নিকুঞ্জবনে 
১ 

যমুনা-পুলিনে আমি ভ্রম একাঁকিনী, 
হে নিকুঞ্জবন, 

ন1 পাইয়া ব্রজ্েশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে, 
ছে সথে, দেখাও মোরে ব্রত্ধের রন | 

ন্বধাংস্ত দুুধার হেত, বাধিয়া আশার সেতু, 
কুমুদীর মনঃ যথ। উঠে গো গগনে, 

হরিতে মূরলীধর--- রূপে জিনি শশধর-_ 
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে-- 

তুমি ছে অন্থর, কুঙ্ীবর, তব টা 
নন্ের নন্দন ! 

রি 

তুমি জাঁন কত ভালবাসি শ্ামধনে 
আমি অভাগিনী) 

তূষি জান, ভাঙ্গন, হে কু-কুল-রাজন্, 
এ দাসীরে কত ভালবালিতেন তিনি | 

তোমার কুন্ুমালয়ে, যবে গে। অতিথি হয়ে, 
বাজায়ে বীশরী ব্রজ মোহিত মোহুন, 

তুমি জান কোন্ ধনী, শুনি সে মধুর ধ্বনি, 
অমনি আলি সেবিত ও ঝাঙ'-চরণ, 
যথা গুনি জঙগদ-নিনাদ ধায় রড়ে 

প্রমদা! শিখিলী। 

এ 

সে কাজেস্জলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা, 
ৃ মণ্তী কুপ্রব ন) 

ছায়! তব সহ্চরী, সোছ!গে বসতো] ধরি, 
মাধবে অধিনী সহ পতি ফুলসন। 

মু্জরিত তরুবলী, গুঞ্রিত যত অলি, 
কুম্থম-কামিনী তুলি খোনট! অমনি, 

মলয়ে সৌরতধন, .. বিতরিত অন্ুক্ষণ। 
দাতা যথা ঝাজেঞ্জনন্দিনী--গন্ধামোদে 

মোয়া কানন! 

৪ 

পঞ্চশ্বরে কত যে গাইত পিকবর 
মদন-কীর্ডন,-_ 

ছেরি মম শ্তাম ধন, তাঁবি তারে নবঘন, 
কত যে নাঁচিত শ্বখে, শিখিনী, কাঁনন,-- 

১১ 

ভুলতে কি পারি তাহা, দেখেছি গুনেছি বাছা? 
রয়েছে সে সব জেখা রাধিকার মনে। 

নলিনী ভূলিবে যবে, রবিষ্দেবে, রাধা তবে 
ভূজিবে, ছে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে। 
হাঁয় রে, কে জানে যদি ভূলি যবে আলি 

গ্রাসিবে শমন। 

৫ 

কহ, সথে, জান যদি কোথ। গুপমণি-_ 
রাধিকারমণ? 

কাম-বধু যথা মধু, তুমি হে শ্তামের বধু, 
একাকী আদি গে! তুমি কিসের কারণ, 
জে বসস্ত, কোথা আজি তোমার মদন? 

তব পদে বিলাপিনী, কাদি আমি অভাগিনী, 

কোথা মম স্টীমমণি--কহ কুঞ্জবর ! 
তোমার হৃদয়ে দয়া, পল্মে বখ! পল্লালয়া। 

বধো না রাধার গ্রাণ না দিয়ে উত্তর | 
মধু কছছে, শুন ব্রজা্লে, মধুপুরে শ্রীমধুহ্দন ! 

৯৬ 

সখী 

১ 

কি কছিলি কহ, সই, শুনি লো আঁবার-_ 
মধুর বচন! 

সস! ছইমু কালা? জুড়া এ প্রাণের জালা, 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতল? 

হাদে তোর পায়ে ধরি, কছ না লো সত্য করি, 
অ।সিবে কি বক্ষে পুনঃ রাধিকারষণ? 

হ 

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে 
কুম্থমকানন ? 

জলছীন] মে!তম্বতী, হবে কি লো জলবতী, 
পয়ঃ সছ্ পয়োদে কি বছিবৰে পবন? 

হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ নালো সত্য করি, 
আলিবে কি ব্রজে পুন রাধিকারঞ্জন ? 



১২ নাইকেল-এন্বাবলী 

শু 

কার লে সয়েছি কত, শ্রামের বিলে 
কতই যাতন1। 

বে জন অন্তরযামী, সেই জানে আর আমি, 
কত যেকেঁদেছি তার ফে করে বর্ণন? 

হাদে তোর পায়ে ধরি, কছ নালে৷ সত্য করি, 
আসিবে কি ত্র্জে পুনঃ রাধিকামোহুন। 

কোথা রে গোকুল-ইন্ু, বৃন্দা বন-সর- 

কুম্ুদ-যাসন। 
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রক্ঘ, নাথ, উড়ে ধায়, 

কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন! 
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ নালো সত্য করি 

আলিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ | 

৫ 

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফী-- 
বিষের সদন! 

বিরছ-বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাপে, 
কুলবাল! এ জালায় ধরে কি জীবন! 

হাদে তোর পায়েধরি, কছলালো সত্য করি, 
আসিবে কি ব্রঞ্জে পুনঃ রাধিকারতন। 

৬ 

এই দেখ ফুলমাল! গবিয়াছি আমি-- 
চিকণ-গাথন! 

দোলাইব শ্তামগলে, বাধিব বধুরে ছলে-_ 
প্রেম-ফুল-ডোরে তারে করিব বন্ধন ! 

হাদে তোর পায়ে ধরি, কছ না লো সত্য করি, 

আলিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন। 

৭ 

কি কছিলি ক, সই, শুনি লে! আবার-_ 
মধুর বচন। 

সস! হইনু কালা, জুড়। এ গ্রাণের জাঙগ।, 
আরকি এপে.ড়া গ্রাণ পাবে সেরতন! 

মধু--যার মধুধবনি কছে কেন কাদ, ধনিঃ 
ভুলিতে কি পাঁবে তোম৷ শ্রামধুহ্দন ? 

নগ্ন, শ্বন্, স্বনে। শুলঃ 

১৭ 

বসন্তে 

৯১ 

ফুটিল বকুলফুল কেন লো! গোকুলে আজি 
কহ তা, স্বজনি? 

আইল! কি থতুয়াজ? ধরিল! কি ফুললাজ, 
বিলাপে ধরণী? 

মুছিয়! নয়ন-জল, চঙগ লো সকলে চল, 
শুনিব তমালতলে যেথুর ন্ুরঘ $--. 
আইল বসন্ত যদি, আলিবে মাধব। 

চি 

যে কালে ফুটে লে৷ ফুল কোকিল কুরে, সই, 
কুহ্থুধকাননে, 

মু্জরয়ে তরুবলী, গুপ্ররয়ে নুখে অলি, 
প্রেমানন্দ-মনে, 

সেকালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে অলাঞজলি দিয়া। 
ভূলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন ? 
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন। 

ও) 

বহিছে পবন, সই, 
গছন কাননে, 

হেরি শ্তমে পাহ শ্রীত, 
বহঙ্গদগণে। 

কুখলয় পরিমল, নহে এ) শ্বজনি, চল; - 
ও সুগন্ধ দেছগন্ধ বন্ছিছে পবন! 
হায় লো, শ্ামের বপুঃ সৌরভসদন ! 

গাইছে মঙ্গল গীত, 

৪ 

উচ্চ বীচি রবে, শুন, ডভাকিছে যযুন! ওই 
রাধায়, স্বঞজনি ) 

কল কল ফল কলে, 
যথা গুণমণি। 

ন্বধাকর-কররাশি, সম লো' শ্তামের হাসি, 
শোভিছে তরলজলে ) চল ত্বর1 করি-- 
তুলি গে বিরহ-জ্াল! ছেরি প্রাণছরি ! 

€ 

ভ্রমর গুঞ্জয়ে যখ1 ) গায় পিকবর, সই, 
নুমধুয বোলে? 

মরমরে পাতাদল। মৃছুয়বে বছে জল 
মলয় হিল্লোলে )- 

নুতরজ দল চলে, 



অজাঙ্গণা কাবা | ১৩ 

কুম্মম-যুষতী হাসে, ষোদি দশ দিশ বাসে,-- ২ 
কি দুখ লতি, সখি, দেখ ভাবি মনে, সধি রে 
পাই যদি ছেন স্থলে গোকুল-রতনে? উদয়-অচলে উষা, দেখ, আসি ছাসিছে! | 

পু এ বিরহ বিভাবনী, কাটাছু ধৈয়জ ধরি, 
্ এবে লে! রব কি করি? 

কেন এ বিলম্ব আজি। কহ ওলো! সহ্চরি, প্রাণ কীদিছে! 
করি এমিনতি? চল লো নিকুঞজে যখ। কুঞ্জমণি নাচিছে 

কেন অধোমুখে কাদ, আবরি বদমান, ৩ | 
কছ, বূপব্তি | সথি রে, 

সদ! মোর মুখে সুখী, ভূমি ওলে। বিধুমুখি, পৃজে খুড়রাছে আজি ফুলজালে ধরণী! 
আজি লে এ রীতি তব কিমের কারণে? ধূপযনপে পরিমল, আমোদিছে বমস্থল, 

ঠ. কে বিলম্বে ছেন কালে? চল কুঞ্জষনে! বিহঙ্গমকুলকল। 
;. মঙ্গল ধ্বলি! 

রর ? চল, লো নিকুজে পৃজি শ্ামরাজে, শ্বঙনি ! 

কাদিয লো সছ্চরি। ধরি সে কমল পদ, ৪ 
চল ত্বরা করি, সখি রে 

দেখিব কি মিষ্ট হাসে, গুনিব কি মিষ্ট ভাষে, পান্ধন্নূপে অশ্রধার দিয়া ধোৰ চরণে | 

তোষেন শ্রীহরি-_ ছুই কর-কোকনদে, পুজিব রাজীব পদে ) 
দুঃখিনী দাসীরে) চল, হইনু লো ছতবল, বাসে ধৃপ, লো গ্রদে, 

ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো শ্বজনি ভাবিয়া মনে! 
নুধে মধু শৃস্ত-কুঞ্জে কি কাদ্র। রমণি? কঙ্কপ কিন্কিণী ধবনি বাঞ্জিবে লো সনে । 

নর 

সথি রে, 
এ যৌবন ধন, দিব উপচ্থার রমণে | 

তালে যে পিশুরবিনু হইবে চন্দনবিশু 9 
ট্  দেখিব লো৷ দশ ইনু স্থনখগণে ! 

বসন্তে চিরপ্রেম বর'মাগি লব, ওলো ললনে | 

১. 

পখি রে, 

সথি বে বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে | 
ধন অতি রমিত হুইল ফুল ফুটমে। পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিঘল, 

[পককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল, উছলে হ্বরযে জল, 
উছলে ন্ুরবে জল। চল লে! বনে। চল লো বনে! 

চল লো, ভুড়াব আখি দেখি ব্রত্ররমণে! চল লো। জুড়াব আখি, দেধিস্প্মধুস্দনে | 

ইতি শ্রীবরজাঙনাকাষে] বিয়ছে! লাম গ্রথমঃ সর্গত। 



প্রজাঙ্গন। কাব্য 

দ্বিতীয় সর্গ 

[ বিহার 1 

“্যধুদুদন ব্র্াজনার জগ্ঠ 'বিভার' নামক আরও 

এক সর্গ লিখিতে আস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহ 
সম্পূর্ণ হয় নাই ।”-_মধূ-স্থৃতি, (১৩২৭) 

১ 

সাজ, সাজ, রজাজনে, রঙ্গে তবরা করি। 
মণি, যুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে, 

বাধ লো! নূপুর পায়ে, কুনুমে কবরী ॥ 
লেপ ম্থচন্দন দেছে, কি সাধে রছিৰে গেছে? 

ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাশরী | 

হ 

নাচিছে লে! নিতম্থিণি, কদম্বের তলে। 
শিখগ-মঙ্িত শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর, 

ছলিছে লো, বরগুঞরমাল! বর-গলে। 
যেঘ সনে সৌদামিলী- সঙ্গ রূপে, লো কাষিনি, 

ঝলে গীতধডা-রূপে বল 'ঝল বলে। 

৮৬. 

হদে কুমুদিলী এবে প্রফুল্ল পলনে, 
তব আশা-শশী আমি, শোতিছে নিকুঞ্জে হাসি, 

কেন মৌনবতে তুমি শুন্ত নিকেতনে ॥ 
দেব-ধেত) মিলি বলে, মিলা সাগর-ছলে, 

যে মৃধার লোভে, তাহ! লভিবে হুন্দরি | 
হৃধাধাখা বিহ্বাধরে, আছে মৃধা তব তরে, 

যাও নিতন্থিনি, তুমি অবিলম্বে বনে। 

[ অসম্পূর্ণ ] 



রচনা-- 

ফন্সের ভরসেলস্ নগরে অবস্থান কালে 
(১৮৬২ খুঃ। ভূন হুইতে ১৮৬৩ থুঃ অক্টোবর 
পর্য্যন্ত ) প্চতুর্দশপদী কবিতাবলী” নাম দিয়া 
১০০টি কবিতা লিখেন। প্রথম সংস্করণের 
পরেও কৰি আরও ৭ চতুর্দশপদী কবিতা 
রচন1 করেন। 

প্রকাশ-কাল- . 
১ম সংস্করণ-”১২৭৩ সাল ( ইং ১লা আ1গঞ্ট, ১৮৬৬ খু) 

সপৃঃ ১২২। 
২য় সংস্করণ--১২৭৫ লাল (১৭ই মাচ্চ, ১৮৬৯ খৃঃ) 

স্পৃঃ ১০২। 
'কবততক্ষ নদ ও 'লায়ংকাল' কবিতা ১৯২১ 
সংবতে রাজেজলাল বির সম্পাদিত “রছন্াগ নার্ভ” 
পঞ্ে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

পরিকল্পনা 
_. স্কষাকুষারী নাটক রচনার পর এবং মেঘনাদবধ 

কাব্যের তৃতীয় সর্থ রচনার কালে (সেপ্টেঘর- 
অক্টেবর, ১৮৬০ খুঃ ) কৰি সনেট রচনার ইচ্ছা- 

... প্রকাশ করিয়া বন্ধু রাজনারায়ণ বস্গুকে লিখেন 
00250000016 00121902716 ০010580৫ 

05 গত ০6£65105, 00180006610 00৩ 

৮ ০৫1] 258] 00৩ [10511920, 
চতুদ্দঘশপদী কবিতাবলী মধুসথদনের পরিপত 

মনের. শেষ রচনা! । কবিতাগুলির অনেক বাক্য 
 শ্রবাঘবাক্যে পরিগত হইয়াছে। কবিতাগুলতে 

দ্বিতীয় সংক্ষরণ হতে 

বে এীকান্তিক দেশগ্রেমের পরিচয় আছে, তাহা রঃ 
বাংলা ভা 5 

০০ 





রি থাম বি কি আনন আনরে, 
: কনে, যোড় করি কর, গৌড় হুতা'জনে 7 
সেই আতি, ডুবি পূর্বে ভারত-লাগরে, 

তুলিল যে তিলোততমা-মুকুতা যৌবনে 9. 
কবি-গুরু বাল্পীকির গ্রসাদে তৎপরে, 
গন্ভীরে বাজায়ে বীপা, গাইল, কেমনে 
নাশিল! নুমিত্রো-পুক্র, লঙ্কার সমরে, 
দেব-দৈত্য-নরাতস্ক--রক্ষেন্-নননে 1" 
কল্পন। দুতীর সাথে জমি ব্রদ্ছ-ধাঁমে 
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি, 

. (বিরছে বিহ্বলা বালা ছারা হয়ে শ্ামে ) )- 
ব্রিহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী 
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ) 
লেই আমি, গুন, যত গৌড়-চুড়ামণি !_- 

ই 

ইতালী, বিখ্য।ত দেশ, কাঁবোর কানন, 
, বহুবিধ পিক বখ। গায় মধুন্বরে। 

সঙ্জীত-মৃধার রস করি বরিষণ। 
 বাপন্ত-আমোছে মন পুরি নিযন্তবরে )- 
সে দেশে জনম পূর্বে করিলা গ্রহণ 

জ্রাঞ্চিক্কো, পেতরার্ক কৰি । বাকৃদেবীর বরে 
- ড়ই বশস্বী লাধু; কবি-কুল-ধন, 
 বসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণ। করে। 
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষ মণি, 

- স্বষঙ্গিরে প্রগাদিল! বাণীর চরণে . 
 ্ষবীন্ত্রঃ গ্রপয়তাবে গ্রহিলা জননী 
(যনোনীত বর দিয়) এ উপকরণে। 
ভারতে ভারতী-পর উপযুক্ত গণি, 

| উপহার-রপে আছি অরপি রতমে।* 

০ পু রর র্ টার ন ঘা রর া ত না এ: 3 
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নন্দ ? ॥ 37 রি ০ 2888755৮ পডিত ভি 
2055 ্ এ রি এ. 55005 
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্ ৯ ্ ্ ই। তই নত রর 51 
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টি ১ ৮০৯০১০৭ এ বা 

॥ লং ! চ 

্ ঙ ) &। 
1 ) 

নু ৪, 
প্র 1 ). ! 

ঘর 
রা । ঠা 

” 
বাঃ ণ রা 

। 1 

হে বজ, তাত্ডারে « তথ বিবিধ রতন (স্” . নর 
তা সবে, (অবোধ আমি |) অবহেলা করি, 
পয়-ধন-লোতে মত, করিসু ঘপ. 
পরদেশে, তিক্ষাবৃভি কুক্ষণে আচরি। 
কাটাইছথ বহু দিন দুখ পরিহুরি ! 
অনিদ্রায়, নিরাছারে, সপি কায, মন$, 
মিছ বিফল তপে অবরণ্যে বরি )স৮ - 
কেলিমু শৈবালে, ভূলি কমল-কানন ] 
স্বপ্নে তব কুললম্মী কয়ে দিল! পরে” 
“ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি, 
এ ভিথারী-দশা তবে কেন তোর আজি ? 
যা ফিরি, অজ্ঞান তৃই, বা! রে ফিরি ঘরে ।” 
পালিলাম আজ! দুখে? পাইলাম কালে 
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পুর্ণ মণিঞালে ॥ 

বাংলা ভাষার প্রথম সনেট। 

নিাগারে ছিল মোর অসুল্য-রতন 
অগণ্য) তা সবে আমি অবহেল! করি, 
অর্থলোতে দেশে দেশে করিছু ভ্রঘণ, 
বনরে বন্দরে বখ! বাণিজোর তরী। 
কাটাইসথু কতকাল হুখ পরিছরিঃ 
এই ব্রতে, যখ! তপোবনে তপোধন 
অশন শরন তাজ, ইইদেবে প্মরি, 
তাহার সেবায় সদ! সাপিকায় মন। 

১ মোরে নিশার হ্বপনে ৯ 

 কছিলা--“ছে বৎস, দেখি তোমার খা্ি চবি 
ছদ্ম পতি বেবী লী । মর ৪ ফ্যাল দেশ | জন নারে ১৮৯৫ টা রি 



মিরর ই. এহউপশ 500 (৬ হি ক ইজ নভ শিওর ছা 
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সতী) ও ৭ ২: 1, ৪455742 ॥ 
৪ ” এ 7 

লি চপ : 
পু 

পি গৃহে ধন তব,তবেকি কারণে
: ..... 

ভিখারী তুষি ছে আজি, কছধন-
পত্ি? .. 

ফেন দিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে 1”... 

৪ | 

কমলে কামিনী 
কমলে কামিনী আনি হেরিজ স্বপনে 

_কাঙিদছে। বলি বাম! শতদল-দলে 
(নিশীথে চন্রিষ! যথা লরসীর জলে 
নেহা । ) বাম করে সাপটি হেলনে 
গঞেশে, গ্রালিছে তারে উগরি সঘনে। 
গুঞজরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে, 
বছিছে দছ্ধের বারি মৃছ কলকলে।- 
কার না ভোলে রে মনঃ, এ ছেন ছলনে ! 
কবিতা-পঞ্চজ-রূবি, গ্রীকবিকক্কণ, 
ধন্য তৃমি ব্লতুমে ! যশ$-নুধাঙগানে 
অমর করিল! তোন। অমরকারিণী 
ৰাগ্দেবী! ভোগিলা ছুখ জীবনে, আচ্দণ, 
এবে কে না গুজে তোষা, মঙ্জি তব গানে 17 
বঙ্গ-হৃদ-হ্দে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥ 

অননপূর্ণার ঝাঁপ 

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাপি কাথে করি, 

পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব রে 
অন্ন] | বহিছে শৃছে সঙগ'ত-লছরী, . 
অনৃত্ে অপ্গয়াচয় নাঁচিছে অন্বরে | 
দেবার প্রসাদে তোম! রাজপদে বরি। 
রাজালন, রাঞ্ছজ্সে, দিবেন সত্বরে 

 রাছলগ্মী ) ধন-জেতে তব তাগ্যতরি 
 ভানিবে অনেক দিন, জননীর বরে। 

কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে) 
চঞ্চল! ধন্দ। রমা, ধনও চঞ্চল) 

. তবু কি সংশয় তব, জিন্তাসি তোমারে ? 
তব বংশ-বশঃ-ঝাপি--অরদামক্গল- 

 স্বাখে ধথা মুধানতে চজের মগ্ডুলে॥। 

জাসুমারী, ১৮৬৫ রী তি 

টি, * 
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 চক্জচুড়-জটাজালে আছিল! যেঘতি চি 
আাকবী, ভারত-রস খষি দৈপায়ন, 
ঢালি সংস্কত-হদে রাখিল! তেষতি ) 
ভৃষণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন। 
কঠোরে গলার পুজি ভগীরথ ব্রতী, 
( ছধন্ত তাপস তবে, নর-কুল-ধন | ) 
সগর-বংশের যথা সাধিল। মুফতি, 
পৰিজিল। আনি মায়ে, এ তিন ভূবন । 
সেই রূপে ভাবা-পথ খননি শ্ববলে, 
তারত-রসের আোতঃ আনিয়াছু তুমি 

 জুড়ীতে গৌড়ের তৃষ। সে বিমল জলে! 
নাঞিবে শোবিতে ধার কতু গৌঁড়ভূমি। 
মহাতারতের কথ! অমৃষ্ত-লমান। 
ছে কাশী, কবাঁশগলে তৃমি পুপ্যবান্। 

৭ 

কত্তিবাস 

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে 

কৃতিবাস নাম তোম। |--কীর্তির বসতি 
সতত তোমার নামে সমৃবল-তবলে, 

কোকিলের কে যথ) স্ব, কবিপতি, 
নয়নরঞ্জন-রূপ কুহ্থম যৌবনে, 
রশ্টি মাণিকের দেহে] আপনি ভারতী, 

বুঝি করে দিল! নাম পিশার শ্বপনেঃ ড় 

পূর্ব জনমের তব প্মরি ছে ভকতি! 
পৰন-নন্দন হনূ, লঙ্জিঘ ভীমবলে 
সাগর, ঢালিল! যখ। রাখবের কানে 

সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লছনী)- 
' তেমতি, শনি, তুমি শুবজ-মণগডলে 
গাও গে। রামের নাধ গুমধুর তানে। 
কবি-পিজা বান্মীকিকে তৃপে তুষ্ট করি! 

চল বাই, জয়দেৰ$ গোকুলতবনে রি 

শিখিপুজ-চুড়া শিরে, লীত ধড়া গলে, 
২.) নাচে শাম, বামে রাধা--শৌধাদিনী ঘবে1 



কী 

স্ব 

০ চতুরদপপদী কবিতাবলী |. ক 
না পাই বাদবে বদি, তুমি কুতৃহলে 
পুরি নিফুঙগ়াজী বেধুর স্বপনে ! 
ভূলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে, 
নাচিষে শিখিনী দ্থখে, গাবে পিকগণে,-- 
বছ্িষে সমীর ধীরে ছুতর-লছরী,-- 
মৃদ্থৃতর কলফলে কালিন্দী আপনি 
চলিবে! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি, 
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের মুদরী? 
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে, 
কে আছে ভারতে তক্ত নাছি ভাবি মনে? 

জানুয়ারী, ১৮৬৫ 

ী 

কালিদাস 

কবিতা-নিকুঞ্জে তৃষি, পিককুল-পতি ৷ 
কার গে! না মজে যনঃ ও মধুর স্বরে? 
গুনিয়াছি লৌক-মুখে আপনি ভারতী 
জ্ঞ্জি মায়াবলে সরঃ বনের তিতরে, 
নব নাঁগরীর বেশে ভূবিলেদ বরে 
তোমায় ) অমৃত রসে রসনা! পিকতি, 
'াপনার স্বর্ণ বীণা অরপিল! করে!” 
সত্য কি থে এ কাছিনী, কছ মহামতি? 
বিখা। বাকি বলে বলি! শৈল্জে-সদনে, 
লতি জন্ম মন্দ।কিনী (আনন্দ জগতে 1) 
নাশেন কমু বখা এ।তন ভুবনে) 
সলীত-তরজ তব উপি ভারতে 
€ পুণ/ভূমি 1) ছে কবীন্ত, ম্বধা-বরিষণে, 
দেশ-দেশাস্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে | 

৩ 

মেঘদূত 
কামী বক্ষ দগ্ধ, মেখ, বিরছ-দছনে, 

দুত-পথ্ে বরি পূর্বে, তোবার় সাবিল 
বছিতে বারতা তার জলফা-ভবনে 
যেখানে বিঞহে প্রিয় ক্ষু্রী ষলে ছিল। 
কত যে মিনতি কথা কাতরে কিল 
তব প্তঙ্গে সে, তা! পড়ে কিছ মনে? 
জামি আনি, তৃষ্ট হয়ে তার সে সাধনে 
প্রন্থানিলা তুমি তারে বা কিছু হাচিল। 
তেই গে! প্রবাগে আজি এই ভিক্ষা! করি )-- 
দাষের বারত। লয়ে যাও শীঘ্রগতি 
বিরাক্ষে, ছে যেখয়াজ, বখ! সে দুবতী, 

৮... ৮ 

এ তা | 
৪. ্ 

অধীর এ হিয়া, স্থায়, যার রূপ ন্মরি! 

. কুসুমের কানে স্বনে মলয় ধেমতি 

মৃদু নাদে, কয়ে! ভারে, এ বিষছে মনি | 

১১ 

গরুড়ের বেগে, ষেখ, উড় শুতক্ষণে। 
সাগরের জলে দুখে দেখবে, ছুমতি, 
ইঞ্জ-ধস্থঃ-চড়া শিরে ও স্ত(ম যুৰতি, 
ব্রজে থা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে 
ছেরেন বরাঁজ, যাছে মঙ্গি ব্রজাজনে 
দেয় জলাঞ্জলি লাঙ্জে! যদি রোধে গতি 
তোমার, পর্বত-বৃন্দ, মজ্জি ভীঘ ম্বনে 
বারি-ধারা-রূপ বাণে বিধে। যেঘপতি, 
তা সকলে, বীর তুমি) কারে ভয় রণে? 
এ দর গ্নে যদি হও র্লান্ত কতু, 
কামীর দোহাই দিয়! ডেকো গে! পবনে 
বছিতে তোমার ভার। শোভিবে, ছে প্রতু। 
খগেজে উপেক্-লম, তৃমি সে বাছনে 1-- 
কৌন্ততের রূপে পরো--তড়িত-রতনে ॥ 

৯২ 

“ব্উ কথা কও” 
কি সুখে, ছে পাখি, তুমি শাখার উপরে 

বসি, 'বউ কথ! কও”, কও এ কাননে ?-- 
মানিনী তামিনী কি হে, ভামের গুমরে, 
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বনে? 
তেই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে ? 
তেই ছে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে? 

বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,-- 
নর-নারী-রঙ্গ কি ছে বিহঙ্গিনীকরে? 
সত্য বদি, তবে গুন, দিতেছি যুকতি। 
(শিখাইব শিখেছি য। ঠেকি এ কু-্দায়ে ) 
পৰনেয় যেগে যাও যথায় যুবতী? 
“ক্ষম পরিয়ে,” এই বলি পড় গিক্া পায়ে ।-- 
কতু দাস, বু প্রভূ, গুন, ক্ষু্-মতি, 
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে ॥ 

১৩ 

পরিচয় 

যে দেশে উদয় রবি উদয় অচলে 
ধরণীর বিশ্বাধর চুদ্বেন আদরে 
প্রভাতে ) থে দেশে গেরে, খুষধুর কলে, 
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ধাতার প্রশংসা-দীত, বছেদ লাগরে ব্যধিগ হয় দোর দেখি ভা সবাঝে।-- 
জামী? যে দেশে ভেছি ঘারিদ-মগ্ডলে শিল্রে ধান্কাক্জে পরে কহিল! ভারতী, 
(ভুযায়ে বপিত নাস উ্ধী কলেবরে, মু হাসি) “ওরে বাছা, না দিলে শকতি 
রঙ্জতেয় উপধীত মোতঃ-রূপে গলে, ) আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠ্িধারে ? 
শোভেন শৈলেন্-রাজ, মান-লরোবরে . বযশের বন্দিয়ে ওই । ওথ! যাঁর গণ্তি, 
( ক্বক্ছ দরপণ1) ছেরি ভীষণ মূরতি ৮ অশক্ত আপনি বম ছু'ইতে রে তারে!” 
যে দেশে কুরে পিক বানত্ত কাননে $-- 
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী $-- ১৬ 
চাদের আমোদ বখ। কুমুদ-সগনে )-- 
মে দেশে জনম ময়) জননী ভারতী) কবি 

তেই প্রেম-দাস আমি ওলো বগাজনে | কে কবি-কবে কে মোরে? ঘটকাপি করি, 
শবদে শবদে বিয়! দের যেই জন, 
সেই কিসেষব-দমী? তার শিরোপরি 

১৪ শোতে কি অক্ষয় শে'তা যশের রতন? 
সেই কৰি মোর মতে, কল্পনা শ্ন্দরী 

কে না জানে কবি-কুল প্রেষ-দাস তবে, যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন, 
কুঙ্ছমের দাস যখ। মারুত, সুন্দরি, অভ্ভগামী-ভাঙ্ু-প্রতা-সদৃশ বিতরি 
ভাল যে বালিব আমি, এ বিষয়ে তবে ভাবের সংসারে তার স্বর্ণ কিরণ। 
এ বৃখ! সংশয় কেন? কুহ্ম-্মঞ্জগী আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে) 
মদনের কুঞ্জে তুমি। কতু পিক-রবে অরণ্যে কুন্ুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে) 
তব গুণ গায় কবি) কতু রূপ ধরি নন্ধন-কাঁনন হতে যে দুজন আনে 
অলির, যচে সে মধু ও কানে গঞ্জার, পারিজাত কুসুমের রম্য পরিষলে ) 
অরঙ্জে বথ। রসরাজ রাসের পরবে ! মরুভূমে-তৃষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে 
কামের নিকুঞ্জ এই | কত যে কি ফলে, বন্ধে জলবতী নদী মৃদছ কলকলে! 
ছে রসিক, এ নিকুঞ্জে ভাবি দেখ মনে ! 
সরঃ ত])গ সরোছিনী ফুটিছে এ স্থলে, 
কদদ্ব, বিদ্বিকা, রস্ভ!, চল্পকের সনে! রী 
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে দেব দোল 
কোকিল। কুরঙ্গ গেছে রাখি ছু-নয়নে ! 

ওই যে গু"নছ ধ্বনি ও [িকু্ঈ-হনে, 
ভেবে! না গুগরে অলি চুদি ফুলাধয়ে 
তেবে! না গাইছে পিক কল কুছরণে, 

৯৫ ভুবিতে প্রভাষে অজি রে ৃ 
মন্দির - দেখ, মীলি, ভত্তঙন, ভক্তির নয়নে, 

ম্শের অধোগাষী দেব-গ্রাম উজ্দ্রপ-অন্বরে,-- 
গুবর্ণ ঘেউল আমি দেখি শ্বপনে আসিছেন সনে ক্খ!-_-এই দোল!গনে--. 

অতিতুজ শৃজ শিরে | সে শৃজের তলে, পৃজিতে রাখালরাজ --রাধা-যনোহরে ! 
খড় অপ্রশস্ত সিড়ি গড় বায়া-বলে শ্বরগীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে, 
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উত্ধগামী জনে! কবে বা মধুপ, করে ছেন মধু-ধ্বনি 1 
তবুও উঠিতে তথা--সে ছুর্গম স্থলে-- কিন্নরের বীণ-ভান গণ্পরার রবে! 
করিছে কঠোর চেষ্ট। কষ্ট সি মনে আনন্দে কুছুম-সাজ ধরেন ধনী, 
হহ প্রাণী। বহু প্রাধী কাদিছে বিফলে, নন্ন-কানন-জাত পরিহল তবে ক 
না পারি লঙ্তিতে বত্বে লে রত্ব-তবনে। ব্তিরেন বাহু-ইন্র পবন জাপনি ! 



১৮ 

স্রীপকমী 
নছ্ছে দিন দুর, দেবি, যবে ভূক্তারতে 

বিস্জিবে দ্ভুভারত, বিস্বৃতির জলে, 
ও তথ ধবল মুভি স্ুদল কমলে /-- 
কিন্ত চিরস্থাস্ী পুজ। তোমার জগতে | 
মনোরপ-পল্স যিনি রোপিলা কৌশলে 
এ মানষ-দেছ্-সরে, তার 
সে কুদ্দুমে বাপ তব, বথ। মরকতে 
কিন্বা পল্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য বালঝলে! 
কবির হবদয়-বনে বে কুল ফুটিবে, 

। সে কুল-অঞ্জলি লোক ও রাজ চরণে 
পরম-তকতিস্ভাবে চিরকাল দিষে 

- দশ দিশে, বত দিন এ মর ভবনে 
মনঃ-পল্প ফোটে, পুরা, ভূমি, মা, পাইবে ! 
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ? 

১৯ 

কবিতা 
অন্ধ যে,কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে 

নলিনী? রোধিগা বিধি কর্ণ-পথ বার, 
লতে কি লে কতৃহায় বীণার নুহ্বয়ে? 
কি কাক, কি পিকধ্বনি,--সম-ভাৰ তার ! 
ঘনের উদ্ভান-মাকে, কুছুমের সার 

কবিতা-কুন্ম-রত্ব 1 দয়! করি নরে, 
কবি-মুখ-ব্রন্ম-লোকে উরি অবতার 

;“বাধীরূপে ৰীপাপাশি এ নব-নগরে |» 
ভুর্ঘতি সে জন, যার জনঃ নাহি মজে 
কবিতা-অমৃত-রসে ! হায়, সে ভর্তি, 
পুপ্প।ঞগলি দিয়! সদ! বে জন না তজ্জে 
ও চরণপল্প, পন্মবাবিনী ভারতি ! 

, কর পরিষলময় এ হিয়1-সবোছে-- 
ভুঘি যেন বিজ্ঞে, মা গোঁ, এ মোর মিনতি । 

হও 

আখিন মান 
সুহাাসাজ বু বে মারতে রত।, 

' এবেছেন ফিরে উমা, বখ্পরের পঙ্গে, 
মছ্ষ্যর্ধিনীদ্ধপে তকতের হয়ে 

ক্ষ ৮ এ ্ 

! ্ রাঃ % 

্ ৃ £. এ ৪ | ক 

্ চি. টি, | ৬ রি 

বাষে কমকায়। বধা, দক্ষিণে আর" 
লোচনস! বচবেষ্বরী, ন্বর্পবীপ। করে ? 
শিখিপুষ্ঠে শিধিধ্বজ, ধার শরে হত 
তারক--অন্্রশ্রেষ্ঠ ) গণ-ঈল খত, 
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে 
করি-শির:)---আদিত্রজ্ম বেদের ঘচনে। 
এফ পন্মে শতঙ্গল! শত রূপবতী-- 
নক্ষত্রষগুলী যেন একজে গগনে 1" 
কি আনন্দ! পুর্ব কথা কেন করে, স্থৃতি, 
'আনিছ হে বারি-বারা অজি এ নয়নে 1””- 
ফলিবে কি মনে পুঅঃ সে পুর্ব্ব ভকতি ? 

২৯ 

সায়ংকাল 
চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অত্ভাচলে 

দিনেশ, ছড়ায়ে ত্বর্ণ, রত্ব রাশি রাশি 
আকাশে । কত বা যত্বে কাদদ্বিনী আসি 
ধরিতেছে তা সবারে ন্বনীগ আচলে 1" 
কে না জানে অলক্কারে অজন1 বিলাসী ? 
অতি ত্র! গড়ি ধনী দৈব-মায়াবলে 
ৰবিধ অলঙ্কার পরিবে লে! হাসি, 
কনক-কক্ষণ হাতে ন্বর্ণ-মাল! গলে ! 
সাজাইবে গজ, বাজী । পর্বতের শিরে 
ন্ববর্ণ কিরীট দিবে) বছাবে অস্বরে 
নদম্ে'তঃ, উজ্জলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে ! 
সতর্পণের গাছ রোপি, শাখার উপরে 
ক্মোঙ্গ বিহদ খোবে1--এ বাজী করি রে 
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে] 

জানুযায়ী ১৮৬৫ 

১৬) 

সাঁয়ংকালের তার 

কার সাথে তুলনিবে, লো ছুর-ুন্দরি, 
ও রূপের ছট। কবি এ তব-মগুলে? 
আছে কি লে! হেন খনি, যার গর্ভে ফলে 
রতন তোমার মত, কহ, লহ্চরি 
গোধুলির ? কি ফশিনী, বার ঘু-কববী 
সাজার লে তোম! লম মণিয় উজ্দ্লে 1 
জপমাজে দেখি কোমা লক্ষআর-নওলে 
কিছেতু? ভালক্ষি ভোমা বালেনা শর্বনী! 



- চাঞ্রীঘা করিছে কেলি খেষানন্দ-মনে। 

৮... . | 

হেরি গপরপ রূপ বুবি দু লে রে 

_ ষামিনী রজনী রানী, তেই অনাদরে 
মদের শোভিত তোদন। 2 ূ 28 সি 1... 

যবে ফেলি করে সকার! গৃহাল-অথরে? কষ মোরে, পনিবিছে ক, শা কা, 

. |ফন্তকি অভাহ তব, ওলো বাসে .  কারহেতুনিত্য তুষি সাজাও গগনে; 

- গলমাঝ দেখি সুখ, চির আছি পয়ে।  এপখ/উদ্দগ কোটি বশির কিরণ . 
নিত উ74-7০-5 এ হুলগ দিয়। কি গে ইজানিনুন্বরী 

727 5... খআরলো ভেটিতে যান নঙান-স্লে 

5 পনি. ... মহেকে, সু _সঙ্গেতে শত বয়াঙী অঙারী, ক 
...... অলিদি ক্ষণেক কাল চাক তাঙা-গপে-... ট 

রঃ বসন বৃ যা নদে, . সৌনর্ধে 1-এ কথা দাঁলে। কছ, বিবি ৃ 

রা চেয়ে যেখ, তারার ফুটছে গগনে, .. পানী তুমি) নীচ আনি) তেই তয় কক্গে ৷ 

'. ছৃগাঙ্গি হাল-বুখে লরসীর জলে,  অঙ্থচিত বিবেচনা পার করিধারে র 

আলাপ আমার সাথে? প পদকে ্ রা রঃ 
ফু্-কুল সহ কথ! কহ দিরাযারে। রি 

দেও কয়ে । কছিবে সে কানে, মৃদুত্বরে, 
য1 কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কছিতে আমারে ! 

. কত যে ফি কছিতেছে মধুর গ্বনমে 

 পবনস্পলের কৰি, ফুল ফুল-দলে, 

বুঝিতে কি পার, শরিরে 1 নারিবে কেমনে, 

 প্রেম-ফুলেশরী তুষি প্রমদণা-মণ্ডলে ? ঃ 

এ হর, দেখ, এবে ওই সয়োবরে,-- 
চক্িমার রূপে এতে তোমার মুরৃতি ! | রহিত 
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়পি, বে করে | | কুহবমে কীট 

নিশার, আমার মতে লে বড় ছুর্্তি। কি পাপে, কহ তা যোঁরে। লো৷ বন-নুন্বরি। 
ছেন বাসি শ্বাপ, ছাল ছিগ্ধ করে কোমল হৃদয়ে তব পশিল,--কি পাপে 
যার, সে কি কতু মন্দ, ওলো রসধতি ? এ বিষম যমদুত 1? কাদে মনে করি 

| পরণণ বাতন। তব?) কত বেকি তাপে 

পোড়ায় ছরস্ত তোমা, বিষদন্তে ছরি 2 

নিশাকালে নদী-তীরে বটর্ক্ষ-তলে বিরাম দিবস নিশি | মৃদে কিবিলাপে 7 

২৪ 

ঁ এ তোমার ছুখ দেখি সখা মধুকরীঃ | 

শিবমন্দির উড়ি পড়ি তব গলে বেলে পেকাপে? 

রাজনয়-বন্তে যখ! রাজাদল চলে . . বিষাদে মলয় কি লো, কছ, স্ববদনেত.:. 

রতন-মুকুট শিরে ? আলিছে সখনে শিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, বে লোসে আসে 

অগণয জোনাকীন্রঞ্, এই তরুতলে বাচিতে তোমার কাছে পরিষল-ধনে ক 

পুতে রজনী-বোগে বৃষত-বাছনে। কানন-চক্জিম। তুমি কেন রাহু-গ্রাসে? 

 ধুলরূপ পরিমল অদূর কাননে .. অনভ্ভাপ-ূপে রিপু, ছার, পাঁপ-ঘনে। 

পেকে, বহিতেছে তাছে হেখ! কুতুছলে এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ শশে 

 হলয় ॥ কৌধুদী, দেখ, বজত-চরণে | দি 

বীঁচি-রব-রূপ পি নুপুর চঞ্চলে রি | কপ 2 . এ, ৃ রি 

নাটিছে । আচার্ঘ)-রূপে এই তরু-পতি 7.7. ০ ই পাক 2 রে টি 

.. উচ্চাক়ছে বীজমন্) নীরবে অন্থরে, 
 তাগাদলে তারানাখ করেন প্রণতি . টি টু  দেব-জবভার ভাবি বন্দে খে ব তোষারে, 

€ বোধ হয় ) আরাবিস। দেবেশ শঙ্ষর়ে 1. এ নাহি চাছে মঃ যোর তাছে পিন্বা করি, টা
 

ঢা তুমিও, লো। কল্পোিনি, মানতে ১ রি 2 _ ত্বরুয়াজ | প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসায়ে, 

রঃ লি সাঙারেছ, দ্য ১ ব্র-কলেবরে 1 এবি খিখির করুণ! রা তর-রপ নি! |. নর 



৯ আবু কা ছারা হা ভোষার হৃহিতা, সাধু! বে বুধাবে 
 হগধে খের তাপে, য়! পরিহরি, 
বিছির, আকুল জীব বাচে গদি গারে। 
শন্ভ-পত্রেষর মধধে, সোছার সনে, 

..খেচর--অতিথি-বরজ, বিয়ান্ছে সতত, :. পল্পবাগ কপপুজে তৃজি হই-মদে+- 
রা স্বহ্-ভাষে বিষ্টালাপ ক্র তু কত, রে রি রঃ  মিষ্টালাপি, দে-্দাহ ঈতলি যতনে | 

ঈ 

টিং ন্ ঃ ক গুপে ৭ দেখতার ম্ত। 

২৮. 

কে হজিলা এ সবিষ্বে, ছিজ্ঞাসিৰ কারে 
এ রহ কখা। বিশ্বে, আমি যন্দঘতি? 
পার বন্দ, তুষি দাসে কছ, বন্ুযৃতি 8 
দবেছ মছা-নীক্ষা, জেবি, ভিক্ষা চিনিবারে 
তাছার, গ্রসাদে ধার তুষি, রূপবতি,-- 
ভ্রম অপ্্রষে শৃন্ভে £ কু, ছে আমারে, 
কে তিশ্ি দিনেশ রবি, করি এ মিনতি, 
ধার আদি ভে]াতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চাবে 
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্দ্বলে 1." 
অধম চিনিতে চাছে সে পরম জনে, 
ধাছার গ্রসাদে তুমি নক্ষত্র-হগ্ুলে 
কর কেলি নিশাকালে রজত-আ সনে, 
নিশানাথ। নদকুল, কছ, কলকলে, 

কিছব। তূষি, অন্তু পতি, গল্ভীর শ্বননে। 
ভি 

নও 

সূর্য্য 
এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে 

 দেধ ভাবি পুজ্জে তোন!, রবি দিন্মণি। 
দেখি সোনা দিবাবুখে উদয়-শিখরে, 
জুঁটারে ধরণীতলে, করে স্ততি-ধবনি লি 

আম্চব্োের কথা, হুর্ধা, এ না মনে গণি। 
আসাম বহিষা তব, যখন প্রথরে 
শোত তৃবি, বিভা বন, ময7াকে অন্বরে 
 লমুজ্ঘল করজালে আবি যেদিণী! 

: আঅলীন মহিমা তব, অপাঁষ শকতি, 
, হেম- 'ক্্যোতিঃ-দাতা ত্ষি চজ-গ্রহ-দলে ৪ 

টা রঃ রি ত্র-১৮ ূ রা র্ 7 ১. 

জাত ভোর বে নী যাতী। 

কিন কি বহিষা তর, ক) ক :8-8 ফোটি টি শোতে শি ধার পরসংল। বা 

খক্ষণ; হনে মোর পড়ে তব কথা, : 
বৈেছি। কখন দেখি মুরিত ময়নে। 
একা [কিনী তুমি, সতি, অশোক-ফাননে। 
চারি দিকে চেড়ীবুন্দ, চজকল। যখ! 
আচ্ছর মেঘের মাঝে | ছার, রছেবৃখা 
পল্পাক্ষি, ও চন্কুঃ হতে অশ্রা-ধার! খুনে 1 
কোথা জাশরছি শৃর--কোথ। মছারখী 
দেবর লক্মণ, দোঁব, চিরব্রয়ী রণে? 
কি সাহসে, সুকেশিন. হুঞিল তোমারে 
রাক্ষপ 1 জানে না যুঢ়, কি ঘটিবে পরে | 
রাহু-গ্রাহ-নূপ ধরি বিপতি আধারে 
জানস্রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন ফরে। 
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত জ্রিলংলারে। 
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল লাগরে ! 

৩১ 

মহাভারত 

কল্পনা-বাছনে দুখে করি আরোহণ, 
উতরিদ্থঃ বথ! বসি বদরার তলে, 
করে বাঁপ।, গাইছেন গীত কুতৃছলে 
লত্যবতী-নত কব,-স্খবকুল-্যন ] 
শুনিস্থ গন্ভীর ধ্যনি। উন্ম।লি নয়ন 
দেখি কৌরবেশবরে, মত্ত বাত্বলে ) 
দেখি পবন-পুত্রে বড় যখ! চলে 
হঙ্কারে] আইলা বর্ণ--সুধর্যর মলা নস 
তেজস্বী। উজ্দ্বলি যথা ছোটে অপন্বরে 
নক্ষত্র, আইল! ক্ষেত্রে পার্থ মহাবতি, 
আলে! করি দশ দিশ, ধরি বাম করে 
গাতীব-_প্রচণ্ড-দণ-দাতা নিপু প্রতি। 
ভয়াসে আকুল ঠৈছ এ কাল বারে. | 

. স্বাপরে গোগৃহ-হণে উভয় যেদতি | 



১০. 

ৰ তই রে 

নন্দন-ক1নন 

জও দাসে, ছে ভারতি, নন্দন-কাননে। 
বযখ| ফোটে পারিজাত? যথায় উর্বশী, 
কামের আকাশে বাম] চির-পুর্ণ-শশী 
নাচে করতালি দিয়া বাঁপার স্বননে। 
যথা রস্তা, তিলোতম।, অলক রূপলী 
যোছে মনঃ আুমধুর প্বর বঝিধপে, 
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বলি, 
মিশয়ে হু-ক-য়ষ বীচির চনে | 
যথ। শিশিবের বিন্বু কুল্প ফুপ-দলে 
সঙ্জা সভঃ। যথা অলি লতত গুঞ্জরে। 
বছ্ধে যখ। সমীরণ বহি পাঁরমলে। 
বসি যথ। শাখা-মুখে কোকিল কুছরে ) 
লও দালে) আখি দিয়! দেখি তব হলে 
ভাব-পটে কল্পনা যা সঙ্ধা চিত্রে করে। 

২৩৩) 

সরস্বতী 

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি 
পড়ে গিন দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে। 
তৃষাতুর অন বখ। হেরি জলবতা 
নদীরে, তাছার পানে ধায় ব্যগ্র মনে 
পিপাসা-নাশের আশে) এদাল ভেমতি। 
জলে ববে প্রাণ তার ছঃখের জলনে, 
ধরে রাড! পা ছুখানি, (দেবি সরস্থতি 1 
মার কোৌল-লম, মা! গো এ তিন ভূবলে 
আছে কি আশ্রয় আর? নয়নের জলে 
তালে শিশু ববে, কে নাত্বনে তারে ? 
কেষোচে অ।খির জল জমনি আচলে? 
কে তার মনের থেদ নিবারিতে পারে, 
মধুষাথ। কথা করে, দেছের কৌশলে ?-- 
এই ভাবি, কৃপামস্ষি, তাঁবি গো তোমারে! 

৩৪ 

কপোতাক্ষ নদ 
বতত, ছে নদ, তৃষি পড় যোর মলে। 

সন্ত তোমায় কখ। ভাবি এ বিরলে । 
 শতত (যেষতি লে'ক নিশার স্বপনে 
শোনে মায়া-বন্রধরনি ) তব ফলকলে 

 ভুড়াই এ কান আহি ভ্রান্তি ছললে।-. 

| বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-ঘলে, 

ঃ 

ক শা 

কিন্ত এ দেহের তৃফা মিটে কার জলে? 
ভু-শ্রোতোরপী তূধি জন্ম-ভূমি-স্তনে | 
আর কি হেহ্বে দেখা 1্প্ষত দিন যাবে, টু 

প্রঞারূপে রাজনূপ লাগরেরে দিতে 
. থারি-রূপ কর তুমি) এ মিনতি, গাঁৰে 
যঙগজ-জনের কনে, সথে, সখা-রীতে এ ক 
নাম তার, এ প্রধাসে মজি প্রেষ-ভাঁবে 
জটছে যে তব নাম বলের সঙ্গীতে! 
জানুয়ারী, ১৮৬৫ 

ব৫ 

ঈশ্বরী পাঁটনী 

“সেই ঘাটে খেয়া! দেয় ঈশ্বরী পা1টলী।” 
অল্পদানঙ্গল। 

কে তোর তরিতে বসি, ঈঙ্বরী পাটনি? 
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে, 
কোথ! করী, বাম করে ধরি যারে বলে, 
উপরি, গ্রালিল পুনঃ পুর্বে স্থবদনী? 
রূপে খনিতে আর আছে কিরে মণি 
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছার়া-ছলে,- 
কনক কমল ফুল্প এ নদীর জলে-_ 
কোন্ দেবতারে পুজি, পেলি এ রমণী? 
কাঠের সলেউতি তোর, পদ-পরশনে 

হইতেছে ব্বর্পময় | এ নব-যুবতী _- 
নহে রে সামাস্া নারী, এই লাগে মনেঃ 
বলে বেয়ে নদী-পারে যারে শীগ্রগতি। 
থেগে নিস্, পার করে, বর-্রূপ ধনে 
দেখায়ে তকতি, শোম্, এ মোর যুকতি ! 

রি 

৩ 

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি 
নছ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত তারতে, 

মাধবের বার্তাবছ ? বার কুছরণে 
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মধু কুঞ্জবনে 1-- 
তবুও সঙগীত-রঙ্ করিছ যে মতে 
গায়ক, পুলক তাঁছে জনমে এ মনে 1 
মধুষয় মধুকাল নর্বাত্রে জগতে, | 
ফে ফোথ! মলিন কবে মধুর বিলনে, 



/ ১ বন্ুষ তী সতী ব যবে রত প্রেষব্রতে 1-- 
ছুরম্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশে + 
নির্দয় ) ধরায় কষ্টে সুষ্ঠ তৃষ্ট আতি। 
ন৷ দেয় শোতিতে কতু ফুলরত্বে কেশে, 
পরায় ধবল বাগ বৈধধ্যে যেমতি 1 
ভাক ভূমি খড়ুরাজে, মনোহর বেশে 
সাজাতে বরায় আসি, ডাক শলীঘ্লগতি ! 

৩৭ 

প্রাণ 

তু কিন্বরাজ্ে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহালন। 
(বাহু-রূপে ছুই বখা, ছুর্জয় সরে, 

বিধির ব্ধানে পুরী তব রক্ষা করে ?-- 
. পঞ্চ অনুচর তোম!1 সেবে অনুক্ষণ। 

্ 

জা 
শর 

দছাসে আণেরে গন্ধ দেয় ফুপবন। 
যতনে শ্রবণ আনে নুমধুর স্বরে। 

হুনর ধা কিছু আছে, দেখায় দর্শন 
ভূঙ্চলে, ন্বনীল নতে, সর্ফা চরাচরে | 
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগার, ছামতি | . 
পঙ্রূপে সুই বাজী তবরাণ-ঘ্বারে) 
জ্ঞান-দ্বেব মন্ত্রী তব--তবে বৃছস্পতি 1-- 
সরম্বতী অবতার রসল৷ সংসারে | 
সবর্ণলোতোরূণে লু, অবিরল-গতি, 
বছি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে ছে তোমারে! 

৩৮ 

কল্পন। 

লও জাসে সঙ্গে রঙে, হ্যোজি কল্পনে, 
ধাগ্দেবীর গ্রিয়লখি, এই তিক্ষা1 করি 
হায়, গতিষ্থীন আহি দৈব-বিড়ন্বলে,- 
নিকুক্-বিছারী পাখী পিগ্রর-তিতরি | 
চল বাই মনানন্দে গোকুল-ক|ননে, 
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ব.হরি 
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ) সঙ্গনে 
প্রি যেণুরবে জেশ ! কিন্বা, শুভঙ্থরি, 

রে 

চল লো, আতঙ্কে যথা লক্ষ! য় স্বকালে 

পৃর্জেন.উদ্যায় রাঁম, রঘুবাজস্পতি ) 
কিবা লে ভীবণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে 
নাশিকেন কষত্রকুলে পার্থ মহাসতি )-- 
কি স্বরগে, কি হরতে, অতল-পাতালে, 

' নাহি স্থল যথা, ফেবি, নহে তৰ গতি! 

রঙ জান্সে। 

ই গল 

রি রি 

রাশিচক্র 

রাপথে, শোতে ষখ। বার্বি রী 
বিরাম-আলয়বৃন্দ ) গড়িল! তেমতি 
দশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে, 

তব নিত্য পথে শুতে রবি, দিনপত্তি ! 
মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি, 
গ্রহেন্। প্রবেশ তব কখন নুক্ষপে, 
কখন বা প্রতিকূল জীব-কুপ গ্রতি ! 
আসে এ বিরামাঁলয়ে সেবিতে চরণে, 
গ্রহব্রজ ? প্রতাবজ, রাজাসন-তলে 
গুঁজে রাজপদ বথা। তৃষি, তেঞ্জাকর, 
ছৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রগাদের ছলে, 
প্রধান প্রসয় তাবে সবার উপর। 
কাছার মিলনে তুমি ছাস কুতৃছলে, 
কাহার মিলনে বাম,স্-গুনি পরস্পর। 

স্থভদ্রোসহরণ 

তোষার ছরণ-গীত গাব বারে 
নব তানে, তেবেছিলু, সুভদ্র। গুন্দরি ) 

কিন্ত ভাগ্যদোষে, শুতে, আশার লছরা 
গুধাইল, যথ। গ্রীসে জলরাশি সরে! 
ফলে কি ফুলের কলি বদি গ্রেমাদরে 
ন| দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী? 
স্বতাহুতি মা পাইলে, কুণ্ডের তিতরে, 
অিগ্বমাণ, অভিমানে তেজঃ পরিষরি, 
বৈশ্বানর | ছৃরদৃষ্ মোর, চক্দ্রাননে, 
কিন্ত ( তবিথ্ৎ কথ! কি) তথিঘ্বাতে 
ভাগাবান্তর কবি, পুজি খৈপায়নে, 
ধবি-কুল-বদ্ধ ছিপ, গাবে লো ভারতে 

তোমার হরপ-গীত ) ভূষি বিজ্ঞ নে, 
লভিবে নৃধশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে | 

৪১ 

মযুকয়... .. 
শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কালে, 

বধুকর, এ পরাণ কাদে রে বিষাদে 1 রঃ 
. ফুল-কুল-বধূ'দলে সাহিস্ বুনে 

ঠা অক্ষ, বাপি ক তি বৃ মাছে 



4 ডি বাজারে বধ | রাজার তোরণ ্ 
. ভিখারী, কি হেতু তুই? ক' যোরে, ফি লাখে: 
ঘোষের ভাগডারে মধু রাশিস্ গোপনে, 
ইত ধা চত্্রলোকে, মান্ব-বিযাদে, 
স্বধামৃত? এ আয়াসে কি তুল কপে? 
ক্লুপণের ভাগা তোর ! স্কুপণ ষেমতি 
অনাহারে, অনিদ্রা, সঞ্চয়ে বিকলে 
বুখা অর্থ) বিধি-বশে স্োোর সে স্বর্দতি ! 
গৃচ চাত করি তোবে, জুটি লয় বলে, 
পয় জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি! 

৪২ 

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ 

শিবমন্দির 

এ এনির-বুন্দ হেখ! কে নির্মিল কষে? 
কোন্ প্রন? ফে'ন্ কালে? জিজ্ঞাসিব কারে? 
কছ মোরে, কহ ভষি কল কল রবে, 
ভূলে বদি, কল্লোলিনি, নাথাক লো তারে! 
এ দেউল-বর্গী গাথি উতৎসগিল যবে 
সে জন, তাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে, 
থাকিবে একার্তি ভার চিরদিন তবে, 
দীপর্ূপে আলে! করি বিস্বৃতিন্জাধারে ? 
বৃখা ভাব, প্রবা পি, দেখ ভাবি মনে। 
কি আছে লে চিরস্থাপী এ তববগুলে ? 
পড়া ছয়ে উড়ি যায় কালের পীডনে 
পাথর ) হুতাশে তার কি ধাতৃন! গলে? 
কোথা সে 1? কোথা বা নাষ? ধন? লো ললনে? 
হায়, গত, খা বিশ্ব তব চল জলে 

৪৩ 

ভরসেল্স নগরে রাঁজপুরী ও উদ্যান: 
কত যে কি খেলা ভূই খেলিস্ ভূষনে, 

বে কাল, ভূলিতে কে ত1 পারে এই স্থলে? 
ফোথা লে রাজেজ এবে. বার ইচ্ছা-বলে 
বৈজ্ঞয়ন্ত-সম ধাষ এ মর্ত্য-নন্দনে 
 শোভিল ? হরিল কে লে অজাম্পর1দালে, 
- নিতা খারা, মৃতাগীতে : এ মাখলে, 
 অন্জাইত বাজ-যন্ধ, কান-কুড়ছলে? 
কোথা বা লে কবি, বারা খীণার স্বনমে, 
(ফখারূপ কূলপু্জ বি পুট কমে) : 
খুঁজি সে রাহজপদ্ কোথা খা যত, 

প্রা সা কোর হাতে 
(রেন্ুবত্ত নিস্' বেমত লাগছে: 
শে অল, কু. ালান লে ষ দত! রি 

; :) নু 22 ; রি 

নি 2 টি ্ 
বি তি... নি তর 

কিরাঁত-আর্জনীয়মূ 
ধর ধল্সং সাবধানে পার্থ মহামতি, 

সাংন্ত মেলে না! মনে, ধাইছে যে জন 
ক্রোধভরে তব পানে! ওই পঞ্জপতি, 

কিরাতের রূপে তোম। করিতে ছ্ছলন] 
হঙ্কারি আসিছে ছল মৃপরাজ-্গতি, 
হম্ক(রি, ছে মাহ দেছ তুমি রপ্। 
বুঁর-বীর্ধে আশা-লতা কর ফলবতী--- 
বীরৰীর্ধেয আশুতোধে তোব, বারস্ধন ! 
করেছ কঠোর তপঃ এগন্ছন বনে?) 
কিন্ত, ছে কৌস্তেয়, কঞ্ি, বাচিছ যে শর, 
বীরতা-ব্যতীত, বীর হেন আস্াশ্ধনে 

নারিবে লতিতে ক্তু,-_ছুর্টতি এ বর 1_- 
কি লাজ, অর্জুন, কছ, ছারিলে এ রণে? 

মৃহাজয দিপু তব, তুমি, রধি, নর | 

পরলোক 

আলোক-্সাগর-নপ রবির বিন 

ডুবে বথা প্রভাতের তারা নুছাসিনী ৮৮ 
ফুটে যথা প্রেমাযেদে, আইলে ধানিলী, 
কুক্ছুষ-কুলের কলি কুন্থমযোৌ বনে 3." 

বছি বথ। সুপ্রবাহে প্রাবাহ-বাছিনী, 
লে মিরবাণ হখে পিস্ুর চরণে $- . 
এই রূপে ইহ লোকস্শান্ে এ কাছিনী-- 
নিত স্রখরূপ পরম রতনে রহ 
পার পরে পর-লোকে, ধরনের ধলে। . 
হেধর্শ, কিলোতে তবে ছোবারে িদ্মরি, রা 
চলে পাপন্পর্থে নর, ভুলি পাপ-ছলে 1 

 শংসার-সাগর হাঝে। তব হর্ণভরি 
নি হেরে, তি গো চবে বাছর অন: রি 
-. সথ দিন খাচিতে চাছে, চিন দিন, মি চি ও 



ছয় কে, কোথা সে ছি যে বিজ বলে, ূ 
বে খাকি পার্থ রথ্ধী তোদ্বার চরণে 
 শুণহিলা, জ্রোশগুক 1 আপন কুশলে ৃ 
_ কুষিলা ভোষার কর্ণ গোপ্ঁফের বরণে? 

এ যম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে 
শিখাও লে মহাবিভ্া এ দুর অঞ্চলে | . 

. তা৷ ছলে, পৃজিব আনি, মি কুতৃছলে, 
: যানি ধারে, পদ্দ তীর ভারত-ভবনে | 
.. অরি পায়ে কৰ কানে অভি মুছশ্বরে, 
এর্ষেচে আছে আলু দাস তোমার প্রসাদ) 

অচিরে ফিগিব পুনঃ হত্তিলা-নগরে ) 
কেড়ে লব রান্ধ-পদ তব আলীর্বাদে ।--. 

কত যেকিঘিস্তা-লাত দ্বাদশ বছপরে 

করিচু, দরথিবে, দেব, :স্ছ্ধের অহ্ল'দে। 

৪9৭ 

শ্মশান 

বড় তাল বাসি আহি ভরতে এ সম্বল 
তত্ব-দাআা-দাযী স্থল জ্ঞানের নয়নে। 
নীওবে আসান ভেখ' দেখি তপ্মাসনে 

মুকা--তেঘ্োছীন আখি, ছাড়-মালা গলে, 
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে ! 
অর্থের গৌরব বৃখ! হেখা--.এ সনে 
জূপের প্রফু্পা ফুল শুক হতাশনে, 

 বিস্ভা, বুন্ধ, বল, মান, বিফল সকলে। 
কি ন্বন্দর অট্টালিকা, কি কুটার-বালী, 

কি রাজা, কি প্রজা, হেখা উতয়ের গতি । 
১.০, 

জীবনের আোত£ পড়ে এ সাগরে আসি। 
গন কানলে বায়ু উড়াঁ বেমতি 

পত্র-পুজে, আসু:কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি 
টা উদার, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেষতি। 

£ টি 

ইরা িযের ভীরে যি নুরী 
. খাষারে, বলিব-বুখী, শরদের শশী... - কার গুরাসে বেন | লে বিরলে বসি.. ূ 
: স্বদে কাছে সুবল; ঝরঝরে বারি, ্ 

গলে অর শু বেনু“ খসি। 

ধুলো বরুক্ষরে অধুরলে ঝি 
গন্ধাহোদী গন্ধবছে সুগন্ধ শ্রহ্কানি। 1 
না পারি বুঝিতে মায়, চাহি চঞ্চলে টা 

চৌ'দকে ) হিজল দেপ। হৈল 1 ৮ | রি হি 
“্কব্তা-রসের আোতঃ এ অধের হলে। 

.... করুণ! বানা মাম-রস-কুলে রাণী। 
লই বসত, বশ তা বাহ তপোবলে এ 

৪৯ 51 

সীতা-_বনবাসে 
ফিরাইল। বমপথে অতি ক্ষত ৰনে 

সুবল লগ্মণ রখ, তিতি চক্ষুঃ-জলে 7-- 

উদ্তপিল বন-রাভী কনক কিরণে 
হ্যন্খল, দিন্জোে যেন অন্তু অচলে। 
নদী-পারে একাকিনী সেবিজন বনে 
দাড়ায়, কছিলা! সতী শোকের ব্ছ্বঙে --- 
"্ত্যন্ডিলা কি, ৭ঘুবাজ, আজি এই ছলে 
চির গন্তে জানকীরে ? হে নাথ! ফেমনে, 
কেমনে বাচিবে দাসী ও প্-বিথছে? 
কে কহ, বারিদ-রূপে, প্মেছ"বারি-দ্ানে, 

( দাবানল-রূপে বৰবে ভুখানল ছে) 

ছুড়াবে, হে রঘুচুড়া, এ পোড়া পরাণে 1” 
নীরবিলা ধীরে সাধবী। ধীরে যথা রথে 
বাহ-জ্ঞান-শুন্ত মূর্তি, নির্দিত পাবাণে ! 

 ঞ রস 

কত ক্ষণে কাদি পুনঃ কছিলা দুন্দনী $-- 
“ন্দ্রোর় কি দেখি, লত] ভাবি কুশ্ধপনে? 
হার, জতাগিনী লীতা! ওই বেলে তরি, 
যাছে বছি বৈদেহীরে আনিপা এ বনে 
দেবর! নদীর শ্রোতে একাকিনী, মরি |--. 
কাপি ভয়ে তাসে ভিঙ্গ। কাণ্ডারী-বিছছনে ! 

. অচিরে তরজ-চয়, নিঠুরে লে! ধরি, 
গ্রালিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীক্নে 
তা!জ বিনাশিবে ওয়ে! হে মাফ, পা 
এ দশ! দাসীর আজি এসংসার-জলে] 
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোখ। তার তি 
মৃর্ছার পিল! সতী সহসা ভূষ্তলে,, 

... পাবাপ-নির্শিত বুর্থি কাৰনে যেখতি 
টি পড়ে, বছে বড় যবে গ্রলয়ের বলে। 



৫১ 
 খরজযানশশী 

“যেয়ো না, রনি, আঙি লয়ে তারাধলে ! 
গেলে ভূষি, দয়াময়, এ পরাণ খাবে 1 

. উদিলে দির্দার রবি উদয়-অচলে, 
নয়নের মণি মোর নয়ন ছারাবে ! 
বার মাস তিতি, লতি। নিতা অশ্রজলে, 
পেয়েছি উমার আমি | কি পাস্বনাঁভাবে-- 
তিনটি দিনেতে, কু, লে! তারা-কুস্তলে, 

এ দীর্ঘ বিরহ-আলা এ মন জুড়াবে ? 
. তিন দিন শ্ব্ণদীপ জলিতেছে ঘরে 

দুয় করি অন্ধকার) শুনিতেছি বানী-- 
মিষ্ঠতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুরে | 
দ্বিগুণ আধার খর হবে, আমি জানি, 

নিবাও এ দীপ যদি ।"--কহিলা কাতরে 
নখমীর শিশা-শেষে গিবীশের রাধী। 

৫২ 

কোজাগর-লক্ষমীপুজা 
শোভে নতে, নিশাপতি, এবে ছে বিমলে 1- 

ছ্ষোজি রোছিশি, তুমি, অজ-ভাজ করি, 
হলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সজি-দলে 1--- 
জান না কি কোন্ ব্রতে, লে নুর-নুন্মরি,- 
রত ও নিশায় বজ? পৃজেকুতৃছলে 

রমায় শ্ামাজী এবে, নিদ্রা পরিহ্রি) 
বাজে শাখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে ! 

ধন্ত তিথি ও পৃর্থিমা, ধন্ত হ্তাবরী | 
ছঙয়-মশ্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে, 
এ দাল, এ ভিক্ষা আজি মাগের়াঙ! পদে )--- 
থাক বঙ্গ-গৃঁছে, যখ। মানসে, মা, হাসে 
চিররুচি কোকমদ; বাসে কোকনঙগে 

 স্পন্ধ? ভুরত্ে জে)োত্ম।। সুতার আকাশে? 
শুক্র উদরে মুক্ত ) যুক্তি গজা-হদে! 

বীক্পরস 
| 8২ শুয়ে দেখিস্ু নয়নে 
 গিকি-শিবে ঃ বাডুরখে, পুর্ণ ইরপ্যদে, 
 শ্রলয়ের মেখ বেন! ভীন শকালনে 
ধরি বান করে বীর, নত বীর-বদে, 
এ ট্ারিছে ইহ হার বশে 1. 

মা চাদে : চর টু ডা র্ % 9 নাত 28 দত ০, 7১:71 শত 17 ১ এজি রইস 4, ২5:11 ২ জাল ওত রিনি 725 ২ সহি এর তত এ বু মা হু ক 5208852 11 গা 23 তেন 772 7775 
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। ্ / রে ন্ টু 

 রানিকেবপীন কার। ণ ব
াতিল পয এ 

রতন-হ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে, 

বিজলী-বাগসা-রূপে উদ্জলি জলদে । 

টাদদের পরিরি, যেন বাহুর গরাসে 
ঢালখান) উর--দশে অলি তক অতি, 

চৌদিকে, বিবিধ অন্্র। সুবিদ তরাপে,-- 
“কে এ মহাজন, কছ, গিরি মছামতি 7” . 

আইল শবদ বহি স্যবধ আকাশ
ে-- | 

পবীর-রম। এ বীরেজ্। রল-কুল-পতি !” 

৫৪ 

গদা-যুদ্ধ 
ছুই মস্ত হস্ত যখ। উর শুও করি, 

রকত-ব্রণ আখি, গরঞ্জে লঘনে+- 
ঘুরায়ে ভীষণ গা শৃন্চে, কাল রণে, 
গরজিল! ছুর্ষেযোধন, গরঞ্জিল। অরি 
ভীমসেন। ধুললাবাশি, চরণ-ভাড়নে 
উড়্িল) অথীরে ধরা থর থর থনি 
কাপিলা $--টঙ্িল গিরি সে ঘন কম্পনে | 
উথলিল হ্ৈপায়নে জলের লহ্রী, 
বাড়ে যেন! যখ। মেঘ, বজ্জানলে ভরা, 
বজজানলে ভর! মেঘে আঘাতিলে বলে, 
উজলি চৌদিক তেবে, বাহার স্বর, 
বিজলী, গদায় গদ। লাগি রণ-স্থলে, 
উগরিল অন্নি-কণপ1 দর়শন-হর! ! 
আতকে বিহজ-দল পড়ল তৃতলে॥ 

১4 

গোগৃহ রণে 
হহঙ্কারি টক্কারিল। ধস্থুঃ ধন্ুর্ধারী 

ধন্য, মৃত্যুর গ্রুলয়ে যেমতি | 
চৌদ্দিকে ঘেরিল-ৰীরে রখ লারি সারি, 
স্থির বিজলীর তেজ, বিজলী ॥ গতি 1- 
শর-জালে শৃর-আ্রঙ্জে সহজে লংহারি 
পুরে, শোতিলা পুনঃ বধ! জিনপতি, 
প্রথর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি, 
শোতেন অয্লানে নতে। উত্তরের প্রতি 
কছিলা আনন্দে বলী 7---“চালাও গান্দনে, 
বিরাট-নলান, ভরতে, যখ। সৈদ্-দলে 
হুকঃইছে ছুর্ধ্যোধন হেরি ফোরে যপে, 
স্যেজন্বী বৈনাক যথ। সাগরের জলে 
বাদি কাল তেনে তয় পেয়ে ষনে। রা 



1 

কৃরুক্ষেত্রে 

যখ! দাবানল বেড়ে অনল-্প্রাচীরে 
. দিংহ-বৎসে। সপ্ত রখী ফেড়িলা তেখতি 

ঞ. 
এগ 
) 
টু 

বা 

কুষারে। অন্ল-কণ।-রূপে শর, শিরে 
পড়ে গুজে পুঞ্জে পুড়ি, অনিষার-গতি | 
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি 
কোষে, ভয়ে পিংহ-শিশু গরজে এস্থিয়ে, 

 গরঞ্জিল! য!বাহ চারিদিকে ফিরে 

ঁ 

শৃঙ্ষার রসের দাম।” 

_রোষে, ভয়ে । ধরি ঘন ধূমের মূরতি, 
।উড়িল োঁদিকে খুলা, পদ-আস্ফ,লনে 
আঙ্খের। নিশ্বাস ছাড়ি আঙ্জুনি বিষাদে, 

_ ছাড়িলা জীবন-আশ1 তরুণ যৌবনে | 
আধারি চৌদিক বখ রাহু গ্রাসে চাদে 
গ্রাসিলা বীরেশ বম। অন্তের শর়নে 
নিদ্ব। গেলা অতিমন্থ্য অস্ভায় বিবাদে। 

&৭ 

শৃঙ্গার-রস 

শুনিন্থ নিষ্্ায় আমি, নিকুঞ্জ-কাননে, 
মনোহ্র বাঁপা-ধবন )--দেখিছু সে স্থলে 

বপন পুরুষ এক কুমুম-আলনে, 
ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মাল! গলে। 
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতৃছলে 
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগি-নয়নে,- 
উজলি কানন-রাজি বরাজ-ভূষণে, 
ব্রঙ্গে যথা বরঙ্জাঙগন! রাল-রঙ্গ-ছলে ! 
সে কামাপ্রি-কণ। লয়ে, সে যুবক, হাসি, 
জালাইছে হিয়াবৃন্দে ॥ ফুল-ধন্ঃ ধরি 
হানিতেছে চারি দিকে বাপ রাশি রাশি, 
কি দেব, কি নর, উতে জর জর কগি। 
“কামদেব অবতার রস-কুলে আলি, 

জাগিছ শিছরি। 

৫৮ 

সঃ &" চু ক 

নহি আমি, চারু-নেত্রা, লৌধিত্রি-কেশরী॥ 
তবে কেন পরাভূত না ছৰ সমরে? 
চজ-চুড়-রথা তৃষি, বড় তরহবরী, 
(বেঘনাদ-লম শিক্ষা মদনের বরে। 

লী: 

রা 

গিযির আড়ালে টি বাধ, গো | হাচি. 
নাগ-পাশে অনি ভুদি 3 হশ গোটা শরে 
কাট গওদেশ তার, দণ্ড লো অধবে। 

ূহর্মছ: ভূঙম্পনে অধীর লো করি [স্ 
এ বড় অভ্ভুত রণ! তব শঙ্-্বমি 

গুনিলে টুটে লো৷ বল। খাস-বাযুযাণে 
ধৈয়য-কধচ তৃমি উড়ায়ে, রঙ্গণি। রা 4 
কটাক্ষেয় ভীকষু অস্্রেবিধ লো পরাণ 
এতে দিগঙ্গরী-রূপ যদি, ৃ ত্দনি।.. ৃ 
জেস্ত ছয়ে ব্যকে ফে লো পরাস্ত নামানে 1. 

১৫ 

হুভদ্রী ২, 
যথা ধারে শ্বপ-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি 

হায়-নারী-রত্বোভম। কূপের সাগরে, 
পশজ] নিশার হাসি মন্দিরে দুন্দরী 
সত্যতান।, সাথে ভদ্রা, ফুল-মাল। করে। 
বিষলিল দীপ-বিত! ) পুরিল সত্বরে 
সৌরতে শয়নাগার। বেন কুলেশবরী 
সরোঞ্জিনী প্রফৃ'্লা আচন্িতে সরে, 
কিন্ব। বনে বন-লখা ন্ুনাগকেশরী | 
শিইরি আগিল! পার্থ, যেমতি স্বপনে 
সস্ভোগ-কৌতুকে মাতি মুপ্ত জন জাগে )-- 
কিন্ত কাদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে, 
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথ। অঙ্থরাগে। 
ভূষি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিল। দুক্ষণে, 
মরতে স্বরগ-তোগ-ভোগিতে সোছাগে। 

৬৪ 

ভর্ববশী 
যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে 

কভ্ নাহি গলে রবি-বিতার চুম্বনে 
কামানলে $অবছ্ছেলি মন্মথের শরে 
রবীঞ্জ, ছেরিল!, জাগি, শয়ন-সদনে 
(কনক পুতলী যেন নিশার শ্বপনে, 
উর্বনীরে। “কছ, দেবি, কহ এ রি | 
হুধিলা সভাহি শৃর নুষধূর বরে, 
কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে ?* 
উন্মদ! মন-মন্ধে কহিল উর্বশী). 
“কামাতুর! আমি, নাখ, তোমার কিন্ববী) 
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রঃ সরে কি বিষ ধা পদ্ষে ধার রা তি 

 কৌহুধিনী তার কোলে, লও কোলে রি ূ রি | 

 গ্বালীনে ৪ অধর দিয়া অধর পরশি, 

যথা কৌ কাপে, নও ধর বি" 

 জীদ্র-রস। 

সি তীর নি গিরির গহ্বরে, 

্ রত ফেশরী মেন নাদিছে ভীষণেঃ 

 প্রলয়ের মেধ যেন গঞ্জিছে গলে? 

লুকে পাহাড় কাপে খর খর খরে, 

 ক্কাপে চারি দিকে বন যেন ভূঞ্প্পনে । 

 উলে আদুরে সিদ্ধ যেন ক্রোধ-ভরে, 
বব প্রন আলে নির্ধে ঘ-খাবণে। 

 জিজালিছু ভারতীবে জ্ঞানার্থে লত্বরে | 

' ফাঁছুলা মা )--"্বৌজ্ নামে রস, বৌন্র অতি, 

আখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে, 
| (ক্কপা করি বিধি যোরে দিলা এ শক্তি) 

 বাড়ধাপ মগ হা সাগরের জলে। 
বড়ই কর্কশ-তাবা, নিও, ছুর্াত, 
সতত বিবাদে মণ, পড় গোবানলে।” 

৬২ 

ছুঃশাসন 
মেখ-ব্ূপ চাপ ছাড়ি, বজ্জাগ্সি হেমলে 

পড়ে পাহাড়ের শুক্ষে ভীষণ নিযে) 
হেরি ক্ষেতে কত্র-গলানি তুষ্ট হুঃশাসনে, 
রৌন্ররূপী ভীঘসেন ধাইলা সরোধে /-- 

. পঙ্গাখাতে বনুমতী কাপিল! পঘনে ) 
_ সাল উরুতে অসি গুরু অসি-কোবে। 
খা লিংক লিংহলাে ধরি মৃগে বনে 
. কাড়ে প্রগাচে খাড় লহু-ঘার শোবে ) 
| ধিদরি হৃদয় তার তৈরব-আরবে,। 
পান করি রকত-শ্রেতঃ গঞ্জিলা পাবণি। 
 *মনাগি মিবাডু আমি আঙি এ আহষে 
বকা 1--পাঞ্চালী সভী, পাওব-রসদী, 
ভার কেশপাশ পারি, আকর্ষিলি যবে, 
কক হা পাখনসী। ত্যজিলা তিধানি ৮ 

উল রর এবে শের কপ রঃ ০ 
বীরেশ ভীমের পাশে কয খোড় কি... 

দড়াইলা, প্রেষ-ভোবে হাহা কার হে. 

ছিড়ন্বা) নুবর্ণ-কানি বিহুজা.দুল্বরা 

কিগাতের কাছে বেন। ধাইল কাননে 

পন্ধামোদে অন্ধ আলি, বআলক্যে। গুধরি- পে উঃ 

গাইল বাসন্তামোদে শাখার উপরি ৃ 

বধুমাখা গীত পাখা সে নকু্-ধনে। 

 সঙসা নড়িল বন ঘোর মনকে নি 

ম্-মপ্ত হন্তী কিংবা] গণ্ডার লবোষে 

পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে 1 

দীর্ঘ তাল-তুল্য গর ঘুগায়ে নির্খে তে, 

হিরন করি লতা- কুলে, ভাজ বৃক্ষ বড়ে, 

পাশল ছাড়ব গণ তথা-দোষে ] 

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জে স বখা। খবে' রর 

ক্রোধাগ্ন তঠি-রূপে? রকত-নয়লে 

ক্রেধাগ্র | মেতে। মুখে যেমতি নিংসকে 

ক্রোব-নাদ ব্জ্রশাদে। সে ঘোগ দোষণে 

ভগ্গাত্ড ভূধর ভভূমেঃ খেচে অস্থরে। | 

ঘন ভ্হষ্কার-ধবন বিকট ব্দনে টস. 

“কঃ কুল-কলক্িনি, কোথা লো এ বনে, 

তুই? দেখি, আদ তোরে কে বা রক্ষা করে।' 

মূ্যান্ নৌদ্র-রসে হেরি রলবতা, 

সয়ে কন্ছিপ। কাদ বীজের পদে, 

“লৌহ্-ক্রম চিল ওই) সফগীর গতি 
দালীর। ছুটিছে ছুষ্ট ফাটি বীর-নদে, 
অবলা! অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি, 
ধীগাই পরাণ ডুবি তখ ক্ৃপ-্হুদে।+ 

৬৫ 

উদ্যানে ুরিনী 
বড় রধ্য স্থলে বাল তোর, লো এ 

দুগধ! বনছুবা যবে চৌদিকে প্রথরে ৷ 
পনের, পঞ্রবর়া শাখ। হত ধরে 

..... শীভলিতে দেহ তোর ) হৃছ শ্বালে পাশ, ব
ব 

| দু নি পাখার রূপে, 1 
ৃ 



বা বাড়াতে হানি: চোর বরে, পনি, দস 
. শত্ব শত পাত বিলি বিষে. রসে ও 
 শ্বৃ-কান্ধি কুল ফুটি, তোর ঘটে হলি, 
যোগায় সৌর ত-ক্জোগ, কিছবরী যেসতি 

হিষীর খাটে, শরন-্প্ধলে | 
.. জিশার বাসের রঙ তোঁগ, রসবতি, 
জয়ে টাদে,কত হালি রোব /আলিগনে। ২৭ 
 বৈভালিক-পদে তোর নর প), রী 
এ ভর গ্বায়ক ) নাচে খঞজদ। ললনে 

2, ০ 

_. নুতন বসর 
_ তুত-রূপ পিদ্-জলে গড়ায়ে পড়িল 

ব্্সয়, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে। 
নিত্যগানী রখচক্র মীরষে ঘুরিল 
আবার আডুর পথে। বদব-কাননে, 
কত শত আশ!-লতা শুধায়ে মরিল, 
হার রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে! 

কি সাহসে আবার বা রোপিব বতনে 
সে বাজ, যে বাঁজ ভূতে বিফল হুইল 

- বার্তিতে লাগিল বেলা । ডুষিবে সত্বরে 
তিষিয়ে জীবন-রবি। আসিছে রজনী, 
নাছি বার মুখে কথ। বাযু-রূপ স্বরে ) 
নাছি বার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি) 
চির-দ্ধ ঘার যার লাহি মুক্ত ঝরে 
ধ।-- তপনের দৃতী, অরুণ-রমমী | 

৬৭ 

কেউটিয়া সাপ 
 খিষাগার শিরঃ ছ্রি মণ্ডিত কমলে 

(তোর, বম'দুত, জঙ্মে বিপ্ময় এ মনে! 
কোথায় পাইলি তৃই,-কোন্ পুপ্য-বলে-- 

সাঙ্জাতে কুচুড়া ভোর, হেন ভুষণে ? 
বড়ই অহিত-কানী তুই এ তংনে। 
 আব-বংশ-ধ্বংল-রূপে সংলার-মগুলে 

ভোর। ছটফটি, কে না জানে, জলে 
শরীর, বিষাি যবে আলাস্ দংশনে 1. 

রর ঠ তোর অপেক্ষা রে, টিতে গাহি, ১ ১০ তং খ্রি ন টি ই ডে বাল, 015 

১ এ . ভোর সব সি হাই নি 
. ফেলে? কষে কবি, শোছ। দেে পখ 

দির ফথেযেরে বর্ম-সথ হলে রঃ 

হামা-পক্ষী 

আবার পিঞজরে তুই, রে কব 
বিজ, কি রঙে গীত গাইস্ হপ্যয়ে?. 
ক যোরে, পৃর্বের হ্ুখ কেজনে হিদ্মরে 

 মনঃ তোর? বুঝ বে, যা বুষিতে না শা 
সজীত-তরজ-লঙগে মিশি ফিরে ঝরে 
অনৃত্তে ও কারাগারে লয়নের ঘারি 1 
রোগন-নশিনাদ কি বে লোকে যনে করে 
মধুষাথ। গীত-ধ্বমি, জানে বিচারি ? 
কে তাবে, হয়ে তোর কি ভাব উপ পাট 

কবির কুতাগা তোর আমি ভাবি মনে 
সখের আধারে মজি গাইস্ বিরলে 

তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-যরিষণে ! 
কে জানে যাতন1 কত তোর ভব-তলে 1-- 
মোছে গন্ধে গঞ্ধরস সহি হুতাশনে | 

৬% 

শত ধিক সে মনেরে, কাতর যে মনঃ 
পরের জেতে সদ! এ ভহ-তবনে। 

মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন 
পোড়ে আখি যার যেন বিষ-বগ্ধিষণে, 
বিকশে কুম্ম যদি, গায় পিক-গপে 
বাসস্ত আমোদে পুরি ভাগ্য কানন 
পরের |! কি গুপ দেখে, কৰ তা কেমনে, 
প্রসা তোমার, রমা, কর বিগুরণ 
তুমি? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করেত 
মাগি রাত পায়ে, দেখি ) দ্বেষের অনল 

(লে মহা! নয়ক তবে 1) সুখী দেখি পরে, 
দাসের পরাণ যেন কু নাহি অঙ্গে, 
যদিও না পাত ভূবি তার সুজ ঘরে 



নত 

৭৬ | 

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নান! ফুলে। 
নব বিধুধুখা বধূ ধাইতে বানরে 

যেষতি ) তবু সে নদ, শোতে যার কুলে 
সে কানন,বনভপিও তার কলেবরে 
নহি অলঙ্কার, তবু সে ছুখ সেতুলে 

প্ড়লীয দুখ দেখি) তবুও সেধরে 
মৃত্তি তার ছিয়া-রূপ দরপণে তুলে 

আনদ্দে। আনন্দ-গীত গায় মৃদু শ্বরে 1. 
হে রমা, অজ্ঞান নদ) জ্ঞ!নবান্ করি, 
গজেছেন দাসে বিধি ) তবে কেন আমি 

. তধ মায়া, যায়ামরি, জগতে বিশ্মরি, 
কুইন্জ্িয়-বশে হব এ কুপথ-গানী ?. 
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইলির! হুদারি, 
ছেষ-রূপ ইন্জিয়ের কর দালে ত্বামী। 

খ১ 

যশঃ 

লিখ্মি কি নাম মোর বিফল বন্তনে 
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে? 
ফেনশ্চুড় জল-র!শি আস কি রে ফিরে, 
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর 1লখনে!? 
অথবা খোদিছু তারে বশোগিরি-শিরে, 
গুণ-ন্প যন্ত্রে কাটি অক্ষর হুক্ষণে,-- 
নারিবে উঠাতে যাছে, ধুয়ে নিজ নীরে, 
বিশ্বৃতি, বা মলিক্িতে মলের মিলনে ?-- 

 শুন্ত-জল জল-পথে গলে লোকল্মরে? 
_ দেব-শুন্ত দেবালয়ে অদৃষ্টে নিবালে 
দ্বেবতা। তন্মের ঝাশি ঢাকে বৈশ্বানরে। 
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল গ্রাসে, 
যশোরপাশ্রষে প্রাপ বর্থেয বাস করে ।-- 
কুষশে নঝকে যেন, ুষশে--বাকাশে | 

ণহ 

90 00866 010100215- 
মা 60101000217 

.) আনু০, ৫ 

লে! শুন্দনী জননীর 
_ ুন্মরীতর। ছৃছিতা 1- 

ক্ষ সে পতিতগণে ঘাছে মাহি গণি 
 কছে যে, রূপসী ভৃষি নু, লো! হনারি র 
. ভাষা] 1--শত বিক ভারে! সেকি করি 
রে শকুন্তলা ছি তব | ষেনকা নদ না 

০ ছা রূপ-্ীন হহিতা ফি মাষার রী! ১ 
বীণার রসনা-সুলে জন্মে ফি কুধ্যনি ৰা. 

কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী 
নলিনী? লীতারে গর্ভে খরিলা এ 1. 
দেব-যোনি দা তোমার) কাল নাছি নাশে 
রূপত্ার) তরুকালকরেকিছু ক্ষতি পু 
নব রস-গ্ুধা কোথা বায়লের হাসে? 
কালে ন্বর্ণের বর্ণ মান। লো যুৰতি 1 
নৰ শশিকলা তুথি ভারত-আকাশে। 
নব-কুল বাক]-বনে, নব মধুষতী। 

ণ৩ 

সাংসারিক জ্ঞান 
“কি কাজ বাজায়ে বীপা) কিকাক্ষ জাগায়ে 

মধুর প্রতিধবমি কাব্যের কাননে? 
কি কাধ গরদ্ধে ঘন কাব্যের গগনে 
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ুরে নাচায়ে? 
্বতরিতে ভুলি তোরে বেড়াবে কিবায়ে 
সংলার-সাগর-জলে। গেছ করি মলে 

কোন জন? দিবে অন্ন অর্ধ মাজ খায়ে, 
ক্ষুধাক়্'কাতর তোরে দেখি রে তোরণে? 
ছিড়ি তার-কুল, বীণ। ছু'ড় ফেল দূরে 1”-- 
কছে সাংসারিক আন---ভবে বৃহস্পতি | 
কিন্তু চিত-ক্ষেত্রে যবে এ বাজ অভভুরে, 
উপাড়ে ইছায় হেন কাগছার শকতি? 
উদ্দাসীন-দশা1! তার সদ] আীব-পুরে, 30 এ 
যে অভাগ! রাঙ। পদ তজে,মাভারত্তি 1]. 

টা 
৮ ৭৪ 

পুরুরবা! | 

যথা! খোর বলে ব্যাধ বধি অজ্াগরে, . 
চিরি শিরঃ তার, লে অমূল্য রতদে ॥ 
বিষুখি কেলীরে আজি, ছে রাজ, সমরেত। 
লিল! ভূবন-লোভ তুমি কাম-ধনে] 
ছে স্ুভগ, যাতে! তব বড় গত ক্ষণে ড় 

ৃ রব যে দেধিছথ এবে, গিরিয় উপরে, : 
_আচ্ছন্, হে যহীপতি, বুর্ছা-বপ ঘন 
টােরে, ফে ও, তা! জবান? বিজঞাগ স বরে, 2 ১ 
পরিচয় দেবে সী, সালের 28 মানলে কমল, বলি, বেখেছ নয়নে ) র্ 

রঃ (খে, টা শরষের শশী 
ঃ ও 



রি বদি ধ ্ী কবে কিননে ৮ 28215. 
দে লকলে ধিক মান! ওই হেউর্বদী! ২ ই 

| সোনার টি নি পি অচেতনে রং 

9. 

ঈশ্বর গুপ্ত 

.. আ্োতঃ-পথে বছি যথা ভীবণ ঘোষণে 
ক্ষণ কাল, অল।যুং পয়োরাশি চপে 
5 বরিষায় জলাশয়ে) দৈধ-বিড়ন্বনে 
$ ঘটিল কি সেই দশা নুধগ-মওডলে 
তোমার, কোবিদ টংন্থ? এই তাৰ মনে-- 
” মাছি কিছেকেছ তববান্ধবের দলে। 

তব চিতা-তল্মরাশি কুড়ায়ে বনে 
নেছ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে? 
আছিলে রাখাল-রা্ কাবা-্রঞধাষে 
জীবে ভূষি ) নানা খেলা খেলিপ! হরে । 
যযুন। হয়েছ পার) তেঁই গোপগ্রামে 
সবে কি ভূলিল তোম1 ? প্মরপ-নিকষে, 
মন্দ-্বর্ণ রেখা-সম এবে তধ নাষে 

নাহি কি হে জ্যোতি, তাল স্বর্ণের পরশে? 

পণ 

শনি 
. কেন মন্দ গ্রহ বলি নিম্ব। তোম। করে 

ফ্োতিষী? গ্রহেঙ্জ তুমি, শদি মহামতি ! 
ছয় চত্ত রদ্বরপে স্বর্ণ টোপরে 
 তোধার । হুকটিদেশে পর, গ্রহ-্পতি 
 ছৈহ সারলজ, যেন আলো ক-লাগয়ে 1. 
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি। 
বাখানে নক্ষজ-নল ও যাজ-মুরতি 
 বজীতে, ছেযাজ বীণ। বাজারে বরে । 
ছে তল রশ্ির রাশি, ছবি কোন জনে... : রর 
কোন জীব তব রাজো আনন্দে দাগে 1. 
 জন্পুন্ নহ তৃবি, জানি আবি দলে, 
 ছেন রাজ। গ্রনা-শৃর্ত,_প্রত)য়ে না বাসে নি; ূ 
পাপ, পাপ-জাত মৃ্া, জীধন-কালদে, 
তব দেশে, কাট-রূপে যদ কি লাশে . 

হেরি নর কা অপধ লাগবে, রর 
_ বহাকাযা, নিশ।চয়ী, যেন মায়া-বলে, 
বিছ্দিীরূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে, 
রঙ্গে ধবল পাখা বিস্তার অ্বরে ৃ 
রতনের চুড়া-রূপে শিরোদেশে জলে 
দীপাবলী, মনোহর নানা বর্ণ করে... 
শ্বেত, রক্ত, নীগ, পীত, মিশ্রিত প্জিলে। 
চারি দিকে ফেনাময় তরজ নুত্বরে 
গাইছে আননে যেন, হেরি এনুনরী 
বামারে, বাখানি রূপ, সাহছস। আকৃতি । 
ছাড়িতেছে পথ সবে আন্ত ব্যন্থে লরি, 
নীচ জন ছেরি যথা কুলের যুবতা। 
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি, 
শিরোমণি তেজে যথ| ফণিণীর গতি। 

ণড 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পততি 

অধ্থুন, শ্বকা বখ| সাধি পুপ)-বলে 
ফিরিলা কানন-বাসে ) তুমি হে তেমতি, 
যাও হৃথে ফিরি এবে ভারত-মগুলে, 
মনোস্তানে আশা-লতা তব ফলবতী 1-- 

ঘ্ড তাগা, ছে নৃতগ, তব তব-তঙে। 
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোম! ধয়িলা সে সতী, 
তিতিবেন হিনি, বৎস। নয়নের জলে 
(ম্নেছামায় 1) যবে রঙে বাযু-রাপ ধরি 
জনরব, ঢুর বল্গে বছিবে সব্বরে 
এ তোষার কীন্তি-বার্ডা ।--যাঁও করতে, তরি, 
লীলষণি-ময় পথ অপথ সাগরে ! 
পদৃষ্তে রক্ষার্থে সে যাধেন সুনরী 
বঙগ-লগ্মী! যাও, কবি আনীর্বাদ করে! 

রি 

(শিশুপান 

শিষুপাল! কবি সদ, বিণ নি বট ৃ 
ওই যে গরড়-ধবজে গরজেদ ঘনে 
 বীরেশ। এ তবনহে [ডুতির তার রে 



টক্কারি কার্দুক। পশ হ্হ্গ্কারে রণে। 

এ ছার লংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি ) 

নিন্দাছলে বন্ধ, ভক্ত, রাজীব-চরণে। 

জানি, ই্টদেব তও। নেন ছে অরি 
বানুদেব । জানি আমি বাগ্েবীর বরে। 
লৌঃদগ্ত ছল, গুন, বৈষ্ণব নুমতি, 
ছিড়ি ক্ষে্র-দেছ যখ। ফলবান্ করে 
নে ক্ষেত্রে । তোমার ক্ষণ যাঁতিনি তেমতি 
আজি, তীক্ষু শর-জালে বধি এ সমরে, 
পাঠাবেন সবৈকুঠেসে বৈকু্ঠ-পতি। 

৮০ 

তাঁর 

নিত্য তোমা ছেরি গ্রাতে ওই গিরি-শিরে 
কি হেতু, কছু তা মোরে, শ্ুচার-হালিনি? 
নিত্য অবগাছি দেছ শিশিরের লীরে, 
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে ষামিনী। 
বছে কলকল রবে স্বচ্ছ গ্রবাহিনী 
গিরি-তলে ) সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে 
ও মুখের জাভ| কিলো, আইল, কাঁমিমি। 
কুন্ুম-শঙ্ধন থুয়ে সুবর্ণ মন্দিরে ? 
কিন্বা। দেছ কারাগার তেয়াগি ভূতলে, 
মেছ-কারী ছ*-প্রাণ ভূমি দেব*পুরে, 
ভাল বাসি এ দাপেরে, আইস এ ছলে 
হদয-আধার তার খেবাইতে দুরে? 
সত্য বদি, নিতা তবে শোত নতন্ভলে, 
ভুড়াও এ আঁখি ছুটি নিত] নিত্য উরে। 

৮১ 

অর্থ 

তেছে! না জগম তার এ ভবে কুক্ষণে, 

কমলিনী-বূপে যার ভাগ্য সয়োবরে 
না শোভেদম ন1 কমল! নুবর্ণ কিরণে )-- 
কিন্ত যে, বল্ননা রূপ খনির ভিতরে 

.. কুড়ায়ে রঙনস্রজ, সাজায় ভূষণে 
স্বভাব, অজের শোভা বাড়ারে আদরে! 
কি লাত সঞ্চয়ি, কছ, রজত কাঞ্চমে, 

 ধনপ্রিয় 1 বাধা রহ চির কার ছয়ে? 
ভার বহ-অধিকারী ছেল জন নে, 
বে জন পির্বাংশ হলে বিশ্বতি-অধারে-. 

ডুবে নাম, শিলা বখ1 তল-শৃরত প
ছে। 

বাইকে কদএবণী: 

তার ধন-আঁধকারী নারে রখবারে 1 
রনা-যজজের তার যত দিদব্থে 
ভাবের সঙ্গীত-্ধরনি, বাঁচে সে সংসারে ॥. 

রঃ 

কবিগুরু-দাস্তে 
নিশান্তে সুবর্ণ বাস্তি নক্ষত্র যেমতি 

(তপন্র অনুর ) মুচার কিরণে 
খেদায় তিমির-পুঞ্জে। হে কবি, তেমতি 
প্রত! তব বিনাশিল যানল.ভূবনে 
অভ্ঞান! আলম তৰ পরম স্ুক্ষণে। 

নব কবি-কুল-পিতা তুছি, মহামতি, 

বরঙ্গাত্ডের এ হধণ্ডে। তোমার সেবনে 
পরিহরি নিপ্র পুনঃ জাগিলা ভারতী । 
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে 
সে বিষম দ্বার দিয়! আধার নরকে, 
যে বিষম দ্বার দিয়া তাজি আশা, পশে 
পাপ প্রাণ, তৃথি, সাধু, পশিলা পুলকে। 
শের আকাশ হতে কতৃ কি ছে খসে 
এ নক্ষত্র? কোন্ কীটে কাটে একোরকে? 

এই কবিতাটি কবি ইটালীর রাজা ভিন্টর ইসানুয়েলকে 
উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। 

৮৩ 

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্তউক কর 

ববি জলনাথে যখ। দেব-দৈত্য-দলে 
লতিলা অমৃত-রপ, ভূমি শুত ক্ষণে 
যশোরূপ হুধ সাধু, লতিঙ শ্বখলে, 
সংঙ্কতবিস্ত'-রূপ সিদ্ধুর মখনে! 
পণ্ডিত-কুলের পতি ভূমি এ যগুলে। 
আছে যত পিফবর ভারত-কাননে, 
হুপ্জীত-রজে তোষে তোমার শ্রবণে। 
কোন্ রাজ ছেন পুঙ্ধ। পায় এ অঞ্চলে? 

 বাজ।য়ে জ্ুকল বীণ! বাতীকি আপনি 
কছেন রামের কথা তোমায় আদরে ) 
বদরিকা শ্রষ ছুতে মা ঈীত-ধধনি : 
গিরি-জাত শ্রে।তঃ-সহ ভীদ-ধ্বমি করে! 
সথ। তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি!-. 
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে? 
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) 
গিয়া 

: । 

কিন্তু ভাগ্য-লে পেয়ে লে হা পর্ষতে। 
৮৪ 

কৰিব আল্কেড টেনিসন 
কে বলে বসন্ত অন্ত, তব ফাব্য,বনে, 

শ্বেতদবীপ? ওই শুন, বহে বাযু-তরে 
সঙীত-তরজ রজে | গায় পঞ্চ বয়ে 
পিকেস্বর, তুষি ষনঃ হৃধা-বরিষণে | 
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ঝিভুবনে 
বাসেবী? অবাক কৰে কল্পোল সাগরে 1 তারায়প ছেম তার, হুনীল গগনে, 
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে। 
পৃজক-বিভবীন কতু হইতে কি পারে 
ঈন্দর মন্দির তয? গশ, কবিপতি, 
( এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে ) 
পুশপ'গলি দিয়া পৃজ করিয়া তকতি। 
বশ*-ফুল-যালা তৃমি পাবে পুরস্কারে। 
ইইত শমন তোন| না পাবে শকতি। 

৮৫ 

কবিবর তিকৃতর হ্যুগো 
আপনার ৰীপা, কৰি) তর্ব প1ণি, মূলে 

দিয়াছেন বাঁণাপাশি, বাজাও হ্রযে | 
পূণ, হে যশন্থি, দেশ তোমার হুষশে, 
গোঁকুল-কানন যথ' গ্রচূলল বকধুলে 
বন্ধে! অমৃত পান করি তব ফুলে 
অঙলগি-দপ মনঃ মোর মত্ত গে! সে রসে! 
হে তিকৃতর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে 

₹ আসে ববে যম, তৃমি ঠাসো হে সাহসে) 
অক্ষর বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে 

তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিহ্ তোমারে 1 
€ তবিত্তাদৃবক্তা কৰি সতত এ তবে, 
এ শি তারতী সঙা গ্রদানেন তারে)  প্রস্থয়ের স্ব যবে গলো মাটি হবে,  শোভিবে আদরে তুমি মদের সংসারে | 

ৰ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
. বিজ্ঞার সাগর তৃষি বিখ্যাত ভারতে। 
কণার সল্প তৃষি, লেই জানে যনে, 
দীন যে, দীনের বন্ধু! উচ্ছল দ্বগতে 
হেনাজির হ্-কান্তি অয়াদ কিরণে।, 

যে জদ আশ্রয় লয় দুত্পণ চরণে : 
. গেই জানে কত গুণ ধরে কতমত্ে 

গিধীশ। কিলেবা তারে খসে... ২ 
দানে বারি নদীরূপ বিমল! কিন্তুরী 8. 
যোগায় অমুত ফল পরম আদরে 
দীর্ঘ-শিঃ তরু-দল, দালরূপ ধরি। 
পরিমলে ফুল-ফুল দশ দিশ ভরে) 
ধিষসে শীতল স্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী, 
নিশার হুশ নিত, ক্লান্তি ঘুর করে! 

৮৭ 

ংস্কৃত 
কাগারী-বিহীন তরি যথা লিদ্ধু জলে সহি বছ নিন ঝড়, তরজ-গীড়নে, ' 

লঙে কৃগ কালে, মদদ পবন-চালনে । 
সে নুদশা আজি তব নুভাগ্যের বলে, 
সংক্কত, দেব-ত|যা মানষ-মগুলে, 
সাগর-কল্লোল-ত্বনি, নদের বনে, 
ব্জনাদ, কম্পবাম্ বীপা-তার-গণে 1 রাজাশ্রম আজি তব! উদয়-অচলে, কণক-উদয়াচলে, আবার, হুম্মরি, 
বিক্রষ-আ'তো তৃমি ছের লো হরবে, নব আদিত্যের রূপে পূর্ব-রূপ-ধরি, 
ফোট পুনঃ পূর্ববরূপে, পুনঃ পুর্বন্রসে | 
এত দিনে প্রতাতিল স্ুধ-ধিতাবরী ) 
ফে।ট মছানন্দে ছাপি মনের সরসে। 

৪ 

রামায়ণ 

সাধিছ নিদ্রায় বৃধ। স্ন্দগ পিছলে |. 
স্বতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধরণ ধরি, 
বসিলা শিররে মোর ) হাতে বাঁণা করি, 
গাইল সে মহাগীত, যাহে হিয়া! জলে, 
যাছে আনু আখি হতে অশ্র-বিপু গলে | 
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেছি ছুরি, 
না আর্ডে নঃ যারা তব ফখা ক্রি, 
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি তক্তি-জলে | 
দিব্য চকু; দিলা ওয় ) দেখিস ছুক্ষণে : 

শিলা জলে। কুডকণ পশিল সমকে, 
_ চলিল অচল যেন ভীবপ-ঘোষণে.. 



হ২ 

কাপায়ে ধরার ঘন ভীম-পদ-তরে | 
 বিনাশিলা রানাসথজ ঘেখলাদে বশে) 
 বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে। 

৮৯ | 

.. হুরিপর্ব্তে ভ্রৌপদীর স্বৃত্য 
যথা শমী, বল"শোতা, পবনের বলে, 

অ'ধারি চৌদিক, পড়ে সস! সে বনে? 
পড়িল! দৌপদী সতী পর্যযতের তলে -- 

নিধিল সে শিখা, যার ভবর্ণ-দকিরণে 
উজ্ঞল পাগুব-কুল মানব-মগুলে | 
অন্ভে গেল৷ শশিকল! যলিনি গগনে | 
যুদিগা, গুধায়ে, পল্ম রোবর-জলে 
নয়নের ছেম-বিভ। ত্যজিল নয়নে 1--- 

মছাশোকে পঞ্চ তাই বেড়ি নুম্থরীরে 
কাঙ্গিপ।, পুরি সে গিরি রোগল-দিনাদে ) 
দানবের ছাতে ছেরি অমরাবতীরে 

শোকার্ত দেবে বথ! ঘোর পঃমাদে। 
তিতিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে। 
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাদিল বিষাদে। 

৯ 

ভারত ভূমি 
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“কুক্ষণে তোরে লো! হায় ইতালি! ইতালি! 
এ ছুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিবি 1” 

কেনা লোভে, ফশিনীর কুদ্তঙে যে মণি 
ভূপতিত তাক্স'রূপে, দিশাকালে বলে? 
কিন্ত কণ্তাস্তের দুখ বিষদন্তে গশি, . 
ফে কবে লাস ভারে ফেড়ে নিতে বলে 1- 

হায় লো ভারত-ভূমি | বৃথ! শ্বপণ-জলে 
ধুইলা বাজ তোর কুরজ-নয়নি, 
বিধাতা? রতন লিখি গড়ায়ে কৌশলে, 
সাঞাইপা পোড়! ভাল তোর লো, ব্তনি! 
মছিস্ লো বিষময়ী ঘেমতি সাপিনী 
স্ক্ষিতে অক্ষম মাদ প্রকৃত যে পতি) 
পুড়ি কানানলে, তোরে করে লো অবীনী, 
(ধিক ) বধে বে ইচ্ছে, যে কাশী রতি 1 
কার শাপে তোর তনো, ওল অভাগিনি, | 
চন্দন ইল বিষ । বা 9 ডি 
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॥ ্ 

। 

ির্ষি গোলাকারে তোমা আরোপিল! যবে 
. বিশ্ব মাঝে অষ্টী, ধর! | অতি হষ্ট যনে 
* চারি দিকে তারা-চয় সথমধুর রবে 
(বাজায়ে ভুবর্ণ বীণা ) গাইল গগনে, 
কুল বালা-দলগ যবে বিবাহ-উতৎ্সবে 
হুলাভুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে। 
আইলেন আদি গ্াভা ছেম-খনাসনে, 
ভাসি ধীরে শুন্তরূপ ভ্ুনীল অর্থবে। 
দেখিতে তোমার যুখ। বসন্ত আপনি 
আববিল! গ্কাম বাসে বর কলেধরে। 
জাচলে বসায়ে নব ফুলকূপ মণি 
নব ফুল-রূপ মশি, কবরী উপরে | 
বেবীর আদেশে তুমি, লে! নব রমণি, 
কটিতে মেখলা-রূপে প্িল' সাগরে। 

৯২. 

আমরা 
আকাশ-পরলী গিরি দমি-গুণ-বলে। 

নির্খিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে? 
তাদের সন্তান কি ছে আমর! সকলে 1 
আমরা_ছুর্বাল ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে, 
পরাধীন, হা! বিধাতঃ. আবদ্ধ শৃঙ্খঙ্গে 1--- 
কি হেড নিবিল জেযোতিঃ মশি, মরকতে, 
ফুটিল ধুতুঃা-ফুল মানসের এলে 
নির্থন্ধে 1? কে কৰে মেরে? জানিবকি মতে? 
বাধন দানব-কুলে, লিংছের ওরসে 
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কৰে আমারে 1". 
রে কাল, পুরিবি কি রে পুনঃ নষ রসে. 
রস-শুদ্ত দেহ তুই ? অমৃত-আসারে 
চেতাইবি মৃত-কল্পে? পুনঃ কিহ্রযে,। 
গুরুকে ভারত-শলী ভাতিবে লংলারে 1 

৪১৩) 

শকুন্তলা 

েনকা অঙ্গারারগী, ফ্যাসের গরধী 
শুসবি, তি)জিলা ব্যান্ডেঃ ভারত-কানলে, 

 শকুগ্ধল! হুন্মরীরে, তুবি, হহাবতি। 
| সধনধণে পেয়ে ভারে পাগিল বত্তনে, 2 

রি কাজিদাস। ব্  কষি, কুলি ৮. রর ৯ 



| এ তব বকাযশ্রযে যে এ গারী-রনে 
কেনা ভাল খাসে তারে, হুক্ষব যেমতি 

. প্রেষে অন্ধ? কে লা পড়ে মদন-বন্ধনে 
- মন্দনের পিক-্ধলি হুমধুর গলে। 

.. পারিজাত-কুনমের পরিষল স্বালে) 
 মাদস-কধল-কচি ₹্দন-কমলে) 
 অধয়ে অমৃত্ত-ম্থধ! । সৌধামিনী হাসে। 
(কিনব ও মৃগাক্ষি হতে যবে গল, ঝলে 
অশ্রধারা, ধৈর্ধ্য ধরে কে মর্তো, আকাশে? 

৪৪ 

বালীকি « 

স্বপনে ভ্রমিন্ধ আদি গন কাননে 
একাকী। দেখি দূরে যুব এক জন, 
দড়ায়ে তাছার কাছে প্রাগীন ব্রাঙ্গণ-- 

ড্লোণ যেন তর-শূক্ত কুরুক্ষের-রণে। 
প্চাছিস্ বধিতে ষোরে কিলের কারণে 1” 
ভিজ্াসিলা দ্বিএবর মধুর বচনে। 
“বধি তোমা হরি আমি জব তষ ধন,” 

উত্তরিলা যুব জন তীম গরজলে।-- 
পরিবরতিল শ্বপ্র। শুলিন্থ সত্ব 
দ্ধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী, 
মোছিতে ব্রঙ্গার মনঃ, স্বণ বাণ করে, 

অ।রস্ভিলা সীত যেন--মনোহর আতি! 
সে ছুরস্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে, 
হইল, ভারত, তব কৰি-কুল-পতি | 

| ৪৫ 

 স্্রীমন্তের টোপর 
চি . শা্রিপতি 
্ শিখে না রি লক্ষের টোপর 1” 

| র্ রি | চত্তী। 

| ছি যা কী সব্ছলরোধরে, 
. গড় মত, তেদি সুনীল গগনে, 
(ইঞ্স-হঃ-সম দীতচ বিবিব বরণে) 
পড়িল মুকুট, উঠি অকুল সাগরে, 

। উদ্জলি চৌরিক শদ্ক রতনের ; 
 ক্রতগতি! মৃছ হাঁসি ছেম তন সনে. 
খাকাশে। দ্তাবি বে হু: রি টি « 

পাস শাল 

ও বেটা নিঞটে এলে ঢাকে যুখ মানে। 

পদ্গরে, কা “দেখ, , প্র লো মরন, 
অবোধ প্ীম্ধ ফেলে লাগরের জলে 

লক্ষের টোপর, সথি | রক্ষিব, স্বজনি।... নিতু 

খুল্পনার ধন আবি ।”--জাু মারা-লে ০ 

স্বর্ণ ক্ষেমস্করী-ূপ লইলা জ্লী। 5 

বজনথে নতভারকে বখ। নতন্বালে 

বিধে বাঞ্জ, টোপর মা ধরিল! জেনি 

৪৬ দর 

কোন এক পুস্তকের ভূমিক। পড়ি , 

চাড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্বকে | 
করি ভগ্ময়াশি। ফেগ।, কর্নাশসজলে 1” 
দ্ুতাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে 
নার বুনিবারে। ভাব। | কুখ্যাতি-নরকে 
যম সম পারি তারে ভুবাতে পুলকে, 
হাতী-লম গুড়! করি হাড় প্লে! 
কত যে এশবর্যয ব এ ভব-মওলে, 
সেই জানে, বাণীপণ ধরেধে মন্তকে! 
কামার্ভ দানব যদি অগ্মদীরে সাধে, 
ত্বণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে। 
কিন্ত দেবপুক্র যবে প্রেম-ড!রে বাধে, 
মনঃ তার, প্রেম-নুধা হছরবে সে দানে। 
দ্বর করি নন্দধোষে, ভঙ্গ শ্তামে, রাধে, 

ল্ণ 

মিত্রাক্ষর 

বড়ই হিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে, 
লে! ভাষা, পীড়িতে তোঘ। গড়িল বে আগে 

।যঞ্জাক্ষর-রূপ বেড়ি। কত ব্যথা! লাগে 
পর যবে এ লিগড় ফোমল চরণে” 

শ্ষরিলে হৃদয় হোর জলি উঠে রাগে! ) 
ছিল না কি তাঁব-্ধন, ক, লো ললনে, 
মনের ভাগ্ডাবে তার, যে নিথ্যা সোছাগে 
তুঙগাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে1-- 
কি কাজ রঙ্জনে বাঁডি কমলের দলে? 
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে! 
কি কাস পিজি মন্ত্রে জা্বীর জলে? 

. কি কাজ সুগন্ধ চালি পারিজাত-বালে 1 
্রন্ধত কবিগা-রগী প্রন্কতির বলে 

জীপ পহ কেন দৌছকাসে? 



৯৮ 

ব্রজ-বভান্ত 

আর কি কাদে, লো নঙ্গি তোর তীরে বসি, 

: মধুর পানে চেয়ে, বের ছুনদরী? 
আর কি পড়ে লো এহে তোর জলে খলি 

অস্র-ধার। ) মুকুতার কম রূপ ধরি? 

বিদ্দ!--চক্্রানন! দুতাস্পক মোরে, রূপসি 

কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লঙরা, 

কছিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি, 

নব বাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি?” 

বঙ্গের হাদয়-বূপ রজ-ভূষি-তলে 

সা্জিল কি এত দিনে গোকুলের লীল1?, 

কোথান্ক রাখাল-রাজ গীত ধড়া গলে? 

কোথায় সে বিরছিণী প্যারা চারুশীল। 1 

ভুধাতে কি ব্রজ-ধাষে বিশ্বৃতির জলে, 

কাঁল-রূপে পুনঃ ইচ্ছ বৃষ্টি বরহিল! 

৪৪) 

ভূত কাল 

কোন্ মূল) দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে, 

কোন্ বুল্য-_এ মজা কারে লয়ে করি? 

একান্ ধন, কোন্ মুজ্।, কোন্ মপি-জালে 

 আছলাত? ফোন্ দেবে প্রি, 
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর ধরি? 

আছে কি এমন জন ব্রাহ্ধণে, চগ্ডালে, 

এ দীক্ষা-শক্ষার্থে যাবে গুর-পদে বরি, 

এ তন্ব-স্বরূপ পন পাই যে মৃণালে 

পশে যে প্রবাহ বছি অকুল সাগরে, 

ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্বাত-সদনে ? 

ধেবারির ধার ধর] সতৃযগার ধরে, 

উঠে সে কি পুনঃ কতু বারিদাতা ছলে? - 

বর্তমানে তোরে, কাল, ঘষে জম আদরে, 

তার তুই। গেলে তোরে পায় কোন্ জনে? 

১৬৬ 

ঙ গু ক চপ 

প্রফুল্প কমল বথখ! সুনির্থল জলে 

আিত্যের জ্যোতি: দিয়া আঁকে শ্ব-নূরতি। 

প্রেমের সুবর্ণ রঙে, হুদেজ। যুব্তিঃ 

 চিঞ্সেছ যে.ছবি ভূমি এ হদ-স্থলে। 

 মোছে তারে ছেন কার আছে লো শকতি 

বত দিন অ্রমি আছি এ তহ-ন্গুলে-” 

সাগর-সঙ্গমে গঞ্জ করেন যেষতি 

চিন্র-বাস, পরিমল কমলের দলে, নু 

সেই পে থাক তুমি | দুরে কি নিকটে, 
যেখানে যখন থাকি, ভদ্রিব ভোমায়ে) 
বেবানে যখন বাই, যেখানে বা ঘটে! 

প্রেষের প্রতিঘা তুমি, আলোক আধারে 
অবিষ্ঠান নিত্য ভব স্ৃতিনষ্ট যঠে,-- 
সতত সজিনী মোর সংলার-মাঝারে। 

৯৩১ 

আশ! 
বাথ জ্ঞান শৃন্ত করি, নিন! মায়াবিনী 

কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে 1 

কিন্ত কি শকতি তো এ মর-তবনে, 

লো আশ1|-_নিদ্রার কোলে আইলে বামিন, 

ভাল মন্দ ভুলে লোক বখন শয়নে, 

চুখ, ছু, যত) মিথ্যা | তৃই কুছকিনা।_ 
তোর লীলা-খেলা, দেখি দিবার মিলে, 

জাগে যে) স্বপন তারে দেখাস, রজিণি | 

কাঙ্গাণী যে, ধন-তোগ তার তোর বলে 1] 

মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগপ্সে। 

(ভুলি ভূত, বর্তমান ভুলি তোর ছলে) 

কালে তীর-লাভ বে, সেও মনে করে। 

তবিগ্যত-অন্ধ গারে তোর দীপ জলে )-- 
এ কুহুক পাইলি লে! কোন্ দেব-বরে ? 

১৩২, 

সমাপ্ত 

বিসঙ্জিব আজি, মা গে!, বিশ্বৃতির জলে 

( হৃদর-মও্ডপ, হায়, অন্ধকার করি 1) 
ও গ্রতিষ! | নিবাইল, দেখ ছোমানলে 
মন$-কুণ্ডে অশ্র-ধারা যনোছঃখে বরি! 
গুধাইল দুরদূই সে ফুল্প কমলে, 
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিল্বরি 
সংলারের ধর্শ, কর্দ | ভূবিল সে তরি, 

ক্কাহাসনদে, খেলাইছ্থ বাহে পঙ্গ-বলে | 

অল্প দিন] নারিস্থ, ঘ, চিনিতে তোষানে * 

শৈশবে, অবোধ আমি | ডাকিল! যৌবনে ॥ 

(বছদিও অধম পু, মা! কি ভুলে তারে 1) 
এবেস্ইন্তপ্রন্থ ছাড়ি যাই দুর বনে! | 
এই বর, ছে বররে, মাগি শেষ বায়ে, 
জেযোতির্শার কর বঙ্-্ভারত-রতনে | 

রক 

ঙ 



,” হো দূরে উর্রশিরঃ তোমার গগনে 

. ত্কাবাসীফগের ৭ 
নাহি পাই না তথ থেবে 
কি ব-অলতার ভুমি যে তাজানি 
সুর্ববগে । শোত ভূমি এ জুন সাপে কলবৃত্ে ভুল বখ। রাজাপনে রাদী। 
গতি ঘরে বাধ! লগ (থাকে এইখানে) 
নিত) অতিথিনী তখ দেখা বীণাপাপি। 
পীড়ার হুর্বল খানি, তেই বুঝি আনি 
ঘৌভাগা, অপি! মোয়ে (বিবির বিধানে ) তব করে, ছে হন্মরি! বিপজ্জাল যবে 
€েড়ে কারে, মহৎ যে সেই ভার গতি। কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে? 
ধপায়ন হুদতলে কুরুকুলপতি ? 

বুগে যুগে রহন্ধরা সাধেন মাধষে, 
করিও না স্বপা যোরে, ভুমি, ভাগ্যবতি ৃ 

৯৯৪ 

পুরুলিয়া * 
পাঁধাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে 

বাঁজকুল, শস্ত তা কখন কি ফলে? 
কিন্তু কত মনাননদ ভুমি দোরে দিলে, 
 €ই পুরুল্যে! দেখাইয়া তকত-মগলে | 

8 ীতঃ সরল সম, ছায়, তুমি ছিলে,  অজ্ঞান-তিনিরাছয এ দুর জঙ্গলে) শবে রাশি রাশি পন্স ফোটে তব জলে, 
রি পরিমল-ধনে ধনী করিয়া! অনিলে | 
এরর কি অজগ্রহ | ফেখ ভাবি যনে, 

“৯. (কত ভাগ্যবান্ তুমি কৰ তা কাহারে 1) . রাঙাসদ দিন তিসি ভুপতিত জনে? 'উিলিলা মুখ তব বজের সংদারে। _ বাড়ফ সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি, 
এ িঙ্ক সত্যতা-লোতে দিত তব তি 

রি রঃ 1০9০ 4২ তি) 

র্ 
গিরি ॥ ॥ 

ৃ / বন্ধি পে, ধরেছ ও পাহাণন-নূরদ্ধি?. 
|... * পুরুলিয়া 

ছা কের 

0 ভোজার 1 যে হর-শিবে শশিকলা ছালে, রর 

টি... : 1.0 এহেম জীমগকারা কার দিলে: : 
তবে যদি নহ ভূষি দেখ উ্যাপতি, 
কহ, কোন্ রাবীর তপোরতে অরস্ী--. 

সে হর ফিনীটব্রপে তব গুণ) শিরে 
চিরবাসী, যেন বাধা চিরপ্রেমপাশে |. 77 
হেরিলে তোমায় নে পড্কে কাস্তনিক়ে ২ 
সেবি্লা বীরেশ হযে পাগ্ুপণ্ত আলে... 
ইঞ্জকীল নীলচড়ে দেব ধূঙ্জটিরে |....::2.17015 

| 77 

(শ্রমান্ খুউদাস সিংহ). 
হে পু, পবিজ্রুতর জনম গৃছিলা. | 

আজি ভূমি, করি গান বর্দীনের নীরে 
হুনার মন্দির এক আননে নির্দিলা 
পৰিস্রাত্মা বাল হেতু ও তব শরীরে 
সৌরভ কুম্থমে বথা, আসে বধে কিয়ে 
বসন্ত, ছিমাস্তকালে। কি ধন পাইলা-.. কি অনুল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে, 
দৈববলে বলী তুমি, গুন হে, হইলা | 
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্শা-বশ্ ধরি 
পাপ-দূপ রিপু নাশো এ জাবন-স্থলে। 
বিজয়-পতাক! তোলি রখের উপরি) [বিজয় কুষায় সেই। লোকে যারে ঘলে 
ঘুঃদাস, লতে। মাম, আলীর্বাদ করি, 
জনক জননী সহ, প্েফ-কুুহলে! 

গদি. 

.. কালা মহেজ বর্তো বন গ্রহণে 27 
পর্ধতকুলের পাখা) ফিন্তহীদগতি 

গে জন্জ দহ হেতুতি, জানি আহি বসে, ৫8 
 পঞ্চকোট। রয়েছ বে,স্পন্কায় বেত... অং : কম্ভকণ-রক্ষ। নর, বারের বশে 
 শুচরাণ পুজবল তরু ভীঘারতি--.... 
সয়ে যে পড়ে হেখা, অঙ্গ নে কাক্পে........:. 3 



হজ 

কোথায় মে রর ধার ধোতি | 
উদ্দগিত মুখ তব 1 যথা পন্তাচলে 

: দিদাকে তাছুর কাছি। তেয়াগি ভোধারে 
: গিয়াছেদ [রে দেবা, তেই ছে! এ স্থলে, 

. ধদোছঃধে মৌগ ভাব তোমার) কে পারে 
: বুধিতে, কি শে/কানল ও ঘায়ে জলে? 
নী কদী ৪৪ রয়েছ জীধারে। ক 

ৰ টি | 

| গার পু ঈশরচন্ নি 
শুনেছি লোকের মুখে পীড়ত আপনি 

ছে ঈঙগবচন্্! বনে বিধান্তার ধরে 
 বিষ্তার লাগর.তুমি) তং সম মণি, 

মলিনতা কেম কছ ঢাকে তার করে? 
বিধির কি বিধি পুরি, বুঝিতে না পারি) 

 ছেন ফুলে কীট কেন পণিবারে পারে? 
করদনাশার মোত পপবিজ্ঞ বারি 
চালি জাহধীর গুণ কিছু নিবারে? 
বলের ছুচুড়ামণি করে ছে তোমারে 
দজিল! বিধাতা। তোম| জানে বঙ্গরমে) 
শী পীড়ানপ অধ বাগ|ঘাতে পারে 

ঢু । ছে বঙগত ] এছেন রতন! 

রী দি ্ে না ধক রি ছেদ যাগ হানে 
... (বাক্ষণের রূপ ধরি) যি. 

দ্ধ যনের হি লে গর বাগ. | নি 
রঃ ৰ নি লহ মাতা যেন বাবার 

পনর রী 

ছেরিষু রমারে আমি দিশার ্থগনে) ). 
ইাটু গাড়ি ছাতী ছুটি গুড়ে গু'ড়ে ধরে” 
গল্পামন উজলিত শতরতকরে, রি 
রবির পরিধি যেন। রূপের কিযণে 
সুই মেতরাশি-মাঝে। শোতিছে ছঘরে। 
আলে! করি দশ দিপ। হেরিছু নয়নে, 
লে ফমলাগন-মাঝে ভুলাতে শঙরে 
রাগয়াজেখযী, ধেন ফৈলাম-মহনে। 
কছিল! বাগেধী দাসে ( জননী যেমৃতি 
অবোধ শিপুযে দীক্ষ দেন গ্রেমায়ে ), 

: প্বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জগ্মান্তরে, 
তেই দেধা দিলা তোরে আঙি ছৈমবত্তী 

যেরূপ করেন বান চির বাজ-ঘরো 
গঞ্চকোট /-পঞ্চকোট-ওই গিরিপতি ভা 

ইতি গপধী বাবিতাবনীদ মমা। 



রি, েস্বতি, কির বা 
... ছিগুপিছ এ আগুন, জিজাসি ভোষানে। 

কি হ্তেলো বিষদস্ত ফপিয়াপ বয়, 
সুহযু'ছ দংশ আজি জর্জরি হৃদয়ে ? 
ফেমনে, লো হট! নারি, ভূলিলি ও. 
আমায়? সে পূর্বব সত্য, অঙীকায় যত। . 
সে আদর, সে সেঃছাগ, সে ভাষ কফেষনে 

ফাঁবীন রা পাছে পরাধীন হয়, স্ুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে 1 
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়। হায় লো সে প্রেমাসুর কফি তাপে গুকাল 7 

| এ ছেল লবর্প-দেছে কি ছুখে রাখিলি 
হিমখতু এ ছেল হুরস্ত আত্মা, রে ছুয়াত্মা। বিধি! 

ছিষন্তের আগমমে সকলে কম্পিত, এ হেন শুবর্পধর মনিকে স্থাপিলি রামাগণ ভাবে মনে হুইয়। ছঃখিত। এ হেন কু-দেব্তারে তুই কি কৌতুকে 1 . মনাগুনে ভাবে মনে ছুইরা বিকার, রঃ কোথাঁপাৰ হেন অন্তর ধার মছাবলে . 
নিবিল প্রেষের অগ্ধি নাহি জলে আর। ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রযন্ত যেঘতি : 
কুরায়েছে সব আশা মদন রাক্ধজার . বিস্মরে (মরার তেছে, যা কিছু লে কে 
আলিবে বসন্ত আশ1--এই আশা সার । জানোদয়ে? রে মন, প্রধস্ত করিলি 
আশায় আংশ্রত জনে নিরাশ করিলে, মোরে প্রেম-মদে তুই ) তুলা তখে এবে, । 
আশাতে আশার বশ আশার মারিলে। ঘটিল যা কিছু, যবে ধিগু জান-ছীলে। 
ছজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া, এ মোর মনের ছঃখ কে আছে বুঝিবে? নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ ফরিয়া। _. বুযাত বোর তুই, চল্ লিন্ুদেশে। 
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে, '. দেখিৰ কি থাকে ভাগ্যে! হত মারিব, 
নিরাশ করয়ে তারে ফেষন মানসে ॥ এ ষনাগ্সি দিবাইব ঢালি লহ-শ্বোতে, 

রিজিয়া . নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে, 
হা বিধি, অধীর আমি! অধীর কে কবে, তুলিব এ বহাজালা-.দেখিব কিছটে | 

খর পোড়া বনের আলা ছুড়াই কি.দিয়া? কি কাজ জীবনে আর ] কমল বিহনে 
" 22255 ভূষে অভিষানে জলে মৃশাল, ব্ভপি 

হরে কেছ শিরোমণি, দরে কষ শোকে। না রি | | কি পশাধ জানে ? রে ৪. গণের চি নাতির কঠোর ভাব অমৃত বে কলে, আজ বিষাক্ত করিলি আ টো 7 টিপু রন দি উজ সেফলে? অনন্ত আন্ুদািনীহুবান্ছে 
তির আমাদিগের না পেয়ে, কি হলাহল লককিন মতি 
ক পা পৃ সা অংশ অকুল লাগরে, হায় হিরা জালাইভে 1. টু ০ ছা ধিক! বি তো ামকুলাধকা। 

84 :* আর চোর পোড়া রখ ক না ছে, 



বি দাব1নল-শিখারপে মিঠুরে পোড়ালি। 

যত দিম নাহি পারি তোর বয়পে 
ক্াকনিতে রণে তোরে বা পরাক্রষে। 1 

ভেবেছি লরে ভোরে সোহাগে বালে 
কত বে লো ভালযাপি কৰ তোর কামে, . 

.. বায় বথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে... 
কাননে সে প্রেষাশার দিদ্ধ জলাঞজলি টা 
(সেহুবর্ণ আশালন্া তুই লোপিষঠুরা 

পশ,রে বিষে তোর, তুই কাল কী 
আত সিগাপ ষ্ 

ূ আশার ছলনে ডল _কিফল লতি, ছায়, 
ছাই ভাবি মনে? 

ভীষন-প্রবাহ বছি কাল-সিজু পানে যায়) 
ফিরাব কেমনে ? 

দিন দিম আ.যুহথীন, হীনবল দিন দিন,-- 
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একিদায় 1 

২ 
কৰে পোহাইবে নি 1 

৷ জাগিবি রে কৰে? 
কতোর যৌবন-কুনুম-ভাতি 

উট কত দিনরবে? 
টিইর্বাদলে, নিতা কিরে ঝলঝলে? 
রী তানে অুবিন্ব অধুণথে স্ঃপাতি ? 

ত্ট 

হখীবে,কি হুখতার? 
জাগে সে কাদিতে | 

ক্ষণগ্রভা গ্রতা-দানে বাড়ার মায়ে আধার 
পাঁথকে ধাবিতে | 

: অরীচিফা হরুনেশে, নাশে প্রাণ তৃবারেশে )-- 
এ তিনের ছল সদ ছল রে এ কু-আশার। 

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাবে। 
| কিফল লভিলি? 

ৃ পাশা ্ রা কই কাল-কীদে 
এ উড়িয়া পড়িল! 
পভ হে হজে ধায়, ধাইলি, অবোধ, বায 

না দেখিলি, না আদ এবে বে পাপ কীদে। 

খা কি যাধিশি তুই | খা র্বেষণে 
সি.  লেলাৎ লাহে রঃ রে 

ু কাদে: রা 
ক্ষত মা হা ফোয় 

ক. 

রে হ্ ৮ আছি, 

মুকৃতা-কলেরর লোজে, ... 
| বসতে ২ 

পন জলতলে 
কেলি, পাঁমর |. ৯. 

ফিরি দিবে হারান, কে তোরে, অধোধ মন, 
ছায় রে, তূলিবি: ফত আশার কুহক-হলে ও 

করবি আয় 

বভূমির প্রতি ২ 
“খত 280৮৩ 1803 ০১০০৫ 01826 11-78010% 

রেখো মা, দাসেয়ে মনে. এধিনতি করি পদে! 
সাধিতে মলের সাদ, 
ঘটে যদি পরমা, 

মধুধান করো নাগো . তব য্নঃ ফোকনদে। 
গ্রবাসে, দৈষের ধশে, 
জীব-তারাযদিখসে . 

এ লেছ-আকাশ হতে, নাহি খে চাছে। 
অল্মিলে মরিতে হবে, 

অমর কে কোখা কৰে, 
চিরা্থর কবে নর, হার কে: শীল 1 

কিন্ত বদি রাখ যনে, 
দাঞি, মা, ভরি শহনে। .. 

মক্ষিকাও গলে নাগোঃ  পডিলে। ্ কষছে ক 
লই ধন্ত মরকুলে। . + 3 

লোকে যায়ে নাহি কলে, ১ 
মনের হঙ্দিরে লা 0. লেখে, রর দত 

ৃ কিন্তু কোন্ গুণ আছে, 

বাচিব বে তব কাছে, রি 

. ভবে বাবিধ হয়! কর, 4০ 
টা রী গণ ধর, উড ১8১ 8:28 

লহ বাগে রি 
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পরাভবি রাজবৃঙে চারুচজানল!: 
 কষায়, ববীন ছন্দে সে মছাকাছিনী : 

 কছিবে নবীন কৰি বঙ্বালী জনে, : - 
প্রি | দাসেরে বদি ফপা কর ডুষি। নাজানি কতি স্বতি, না জানি কিফ'রে 

আর়াধি হেবিস্বারাধ্যা তোমার? না! জানি 
ফি ভাবে মনের ভাব নিবেছি ও পদে] 
বিদ্ধ দার প্রাণ কতু নারে কি বুঝিতে 
শিশুর মনের লাধ, যদিও ন1 ফুটে 
কখ৷ তার? উর তবে, উরষা, আলরে। 
ইস না এ প্রবাসে বনের সঙ্গীতে | 

 জুড়াই বিরহজালা, বিহ্জঘ বখ। 
রজহীল কুপিঞরে কতু কত দুলে 
কারাগারছুখ সাবি কুঞ্জবনগ্বরে। 
সভ্যব্তীসতীন্ত, হে গুরু, ভারতে 
কবিভা-হধার সয়ে বিকচিত চির 
কমল দ্বিতীয় ভুমি) ক্কৃতাঙলিপুটে . 

. আপষে চরশে দাস, জয়া কর দালে। 
হায় লয়াধম আবি! ভরি গো পপিতে - ষখান্ব কমলালনে আপীনা দেউলে (ভারতী । তেই হে ডাকি দীড়ারে ছুয়াবে, আচার্ধয। আইস শী ছিজোভম চুরি । 

গ্লাসের বাসদা, ফুলে পুজি জননীরে, 
বর চাহি দেহ ব্যাল) এই বর যাগি। - 
গভীর সুড়জপথে চলিলা নীরবে 
পঞ্চ ভাই লে সভভী ভোছেজ্রননিনী ছা ছি সে নল ছি চিন). ৬ & রঃ 

এ 

মা 

৭. কেমনে রথীলর পার্ধ পরাভষি রণ. : লক্ষ বণপিছে শুরে পাঞ্চাল নগরে... 
লতিলা ক্রপদবাগ। স্ব! যছাধলে, পি: 
সখের অলাধ্র কার শাবি দেবরে-.. 7০... 

টি 

- একমনে রধাজ পার্থ ঘধলেলতিলা -. 

. ছরুপ। | 

রি পোড়া সিতত্বের তরে । কষমীবন্ধদ 
2 ওজীপনী্থর ই বি, পোড়া চল গড়ে ভুমিজলে 1 

এত দিলে কুটিল গো বিবাহের কুপ। 
পেয়েছ হুদাযি | স্বামী ভূঘনে আভুল। . | চেম কি উদ্ধারে উনি কোম্ নাতি, : 
কত শপে বানানো কিলো লতি? া চেবো সাজানো বি দি, ছয়বেশী উনি ধন, নহেম আ্রাঙ্গণ। 
অভাচচ ভারতবংশশিরে শিরোধপি 
কুার হাদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্তুসি। 
ভগ্মরাশি মাঝে বা জুপ্ত হভাশন | 
লেইরপ ক্ষত্রেতেজ আছিল গোপন। 
আগ্রেরগিরির গর্ত করি বিদারণ 
বখ। বেগে বাছিরয় ভীম হুতাশন, 
অথব1 তেদিয়া বথা পুরব গগন 
পছস। আকাশে শোতে জলন্ত তপন ) 
সেইয়াপ এত দিলে পাইয়া সময়, 
লু কতেতেজ বছ্ধি হইল উদয় । 

মস্যাগন্ধা 
চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকলোজি। 

বুনে ! দেখিয়া, কছ, শুনি তব যুখে, 
(বধুযুখি। আছে কি গো অধিল জগতে, 
হুঃখিনা দালীর সম? কেন যে ন্যক্ষিলা-. 
হে বিধাতা, মোরে, যুষিব কেমনে? 

বন ফোর! না পারি লদ়্িতে 

কিন্ত, ফে চাছিয়া কৰে দেখে ফোর পানে? না বসে গুজরি লখি, শিপীরুখ বখ! 8 ; রী 
শেতান্বঃ! ধুরুরার নীরস অধস্ে, সি 

জেরি অভারীরে ঘুরে কিরে অধোরুখে 
.. বুধকুল) কীদি আবি ঘ্সি লো ব্রি 1... .. 



শ্রথম রব: 

০০ ফেহছে ফাল্তুমি। শুর বগতনে বি 
0 (পরধাতবি। যহ্-বুন্দে ) চারু-চজ্জাননা .. 
.. ভত্রায় নবীন ছন্দে সে হহাকাছিনী 
...: কছিবে নবীন কৰি ব্মধালিজনে, 
:. বাগেবি, দাসেরে যি কপ! কর তুমি । 
. নাজাদি তকতি, সতি) লা জানি কি কয়ে, 
আরবি; বিশ্বারাখ্যে তোমার / দা জামি 
কি তাষে মনের ভাঁখ নিবেদি ও পছধে। , 
-. কিন্তু মার প্রাথ কত নারে কি বুঝিতে 
শিশুর মনের লাধ, যদিও না ফুটে 
কথ! ভার? কপ করি উর গে আসরে) 
আইল, মা, এ প্রবাসে, বনের সঙ্গীতে 
ঃ ্ 'দ্বড়াই বিরহ-আলা, বিগ যথা, 

১. ক্কারাবদ্ধ পিজিরার, কতু কডু ভূলে 
টি পারা শ্বরি দিকুণ্রের স্বরে ! 

ময়ী ) নব-রাজ-পুরে 

রা গুশি দারদের মুখে: 
দিনদিন! বেবী, খৈজবন্ত-ধামে 

সখিলা। জলিল পুনঃ পূর্বাকধ। স্যরি, 
ফাধানল-রাস কোষ হিয়া-রপ বমে,। 
ছগুৰি পরাণ ত্বাপে 1 “হা ধিক! *তাবিল! 
বিরলে মাদিনী মলে--থিক্ বে আমারে | 
আর কি যাদিষে কেছ এ তিন তুষনে 
অন্ভ/গিনী ইঞ্জাীরে ? কেন তাকে দিলি 
অনন্ত-যৌবদ-কাসি, তুই, পোড়। বিবি? 
হায়) কারে কব ছুখ 1? যোরে অপমানি, 
তোজ-রাজ-বাল! কুস্বী--কুল-কলছ্ষিনী,-- 
পাপীর়সী- ভার যান বাড়ান কুলি? 

25 যৌবন-ুছকে, ঘিক্, যে ব্যতিচার্ধী 
. মজাইল মেব-রাজে, ছোকে লাজ দিয় । 

অঙ্ছম--জারত তার--মাহি কিশফতি 
|. আমার ইজ্রানী আমি-_মায়ি সে অঞ্ুনে, 
:.- এ পোড়া চখের বালি 1--ছুর্ধেযাধনে রা 
. শড়াইছ অতুগৃহ) সে কান এড়ায়ে 
রি ৬৯ ২ 

_. কঙ্ণ-বঙিত বাহ ভানিলা লগ! 

__ বছিল আখির ছল, শিশির যেষতি 

পঞ্চ তাই পাঞ্চালীরে লয়ে | 
লা বাল। আদরে ইন্দিরী . 

মিতা বাড়িতে চৌধিকে রি 

৩৬ ১৮4: 2:11 
18টি : 2 3. 41২ 

/ যা 1 ঠা নি ৫ উন. হি । বনী নানি, টি বা ১28 

রি ন্দ্এাছ 177 ীরা রা ৃ নেনেজ? € শে ধা, সার পাতি 
রি ১ চা টি পি & . নি ০8৮ 

. ৬ রঙ টি 8৭ এ রা 
চি ্ প্র হিযীলি 1: ্ চি ০৭3 ৪: 

পু টি . ঠা 

| উপপন্থী ধীর দাদ জগ প্র | 

কার বা শরণ যম পে রা 

নলন! ! স্কুল সাড়ী তিত্ি নি 

ছিষকালে পড়ি আর্ডে কমলের: ধ্গে রং 
“যাইব কলির কাছে" আবার ভাবিলা. 
মানদিনী--“কুটিল কলি খ্যাত জিতৃৎবে,- টি 
এ পোড়! মনের ভৃঃখ কধ তার কাছে, : 
এ পোড়া মনের দুখ সে বঙ্গি দা পারে .. 
ভূড়াতে কৌশল করি, কে জার জুড়াবে? 
যায় বদি মান, বাক্! টা মাহে 

ৃ নয ও গনী; রা 

নয় কহিল কাদি গৌরীর চপ টি ... কৈলাস-ভবলে $--. 3 “ববধান কর দেখি, . 
১. আমি তৃত্যা নিত্য লেবি. 

. শ্রষ্বোভম হতে তব এ খল রর 
রখী বধ ভ্রুত রুখে. 
চলেনং পধন-পথে 3 রে 

ঘাসের এ পিঠে চি টা ভডি। | 
তবু, ৰা গে আমি দুখী অস্ভি| রা 

করি যি কেকা-্ববি, 
স্বীয় হাসে বনি... 

 খেচর, ভূচর জন্ধ মরি, মা শরম, 

ভালে মূঢ় পিক যবে . 
গায় গীত, তার রে ঠা 

24852185575 
হেত তার, 5 



পি ৪৬ টি টি রে ৮ 
“আর বাহন কমি খ্যাত জরাচরে, .. 
1 এ আক্ষেপ কর কিকারণে? 

ধরিতে 4 [াহদ, অন-কান্ি ভাবি দেখ মনে |: ্  ্ূ
 

কলাপে দেখ দিজ পুছ-বেশে ) 

কি ছার খাব দেশে 
আখওল-ধন্র বরণে 

সিনা স-পুঙ্ছ বাতা তোমার দে! 
 সঙ্লা ছলে তব গলে. 
 শ্বরহার বল বালে, 

খা বাছা, নাচ গিয়া ঘনের সি 
হরে নু-পুচ্ছ খুলি 

... শিরে সব চুডা তুলিখ 
*% * করগে কেলি বজ-কুঙ-বলে। 

করতালি: ব্রজাঙনা 
(বে হজে বরাজনা- ২৭ জা গিয়া যয়ুদীরে প্রেষ"আলিজনে | উদ বাছা। যোর কখ! ভান, 

রি যাছেন কোন কোন গুণ, ৫ দেব ব লমাভিন প্রত্িপ্যনে ৃ 
 হ-কলে ফোকিল গায়, 
বা বজ-গতি ধায়, 

, পপ রগ তব, খে কি. কারণে "_. ূ 
নর অবস্থায় সদা স্থির যার মন,-.. 
রা হে রর টি সি 1. 

ককগইল 

টি লেশ চুরি করি, 
উকি র্সিলা বক্ষোপি, 

কাকি, সনে) ঢ. 
হধাের বাস পেয়ে, 
আইল শৃগালী ধেয়ে, 

পথ ফাকে কে হুট: মধুর বচনে). গু 5 

(*পয়প রূপ তব, নরি[ 
»তুদি কি গে বের

 রি রা ৪২, হা
 

পা রঃ চদা 1-ক্হ মনি 

বস 

স্তন বনি রাজ-কাজ 
হাহা প্রসার তৃজে পবগাবী ন। 

| পুর নেহা | 
গাও গীত, গাও, ॥ 

রালশ্রসে রা 
মন্দিল . 

“৭ ুখগুদি ....৯:787- 
গ+* খে মু ও. গে পু ক 

রসাল ও স্বর্ণ র 
রসাল কছিল উচে দর্ণলতিকারে। 
পন মোর কথা, ধমি, দিল বিবাহ 
মিরু তিন্নি অতি। 
_ নাহি হয়া তয প্রতি) 

মধুকর-ভয়ে তুমি পড় লে! জা 

হিমাতি লৃশ আমি, রঃ বম-বৃ্ষ-কুল- ্ মেখলোকে উঠে শির আকাশ জেরি |. : 
কালাগির সৃত তু তপন ভাগ? ্" আধি কিলো ভরাই কখন £. 
দুরে রাখি গাতী- পানে দি 
রাখাল আঙার তলে 
বিরাম লতয়ে অরুক্ষণ__ 

কেহ অর রাহি বাহ: 
কেহ পড়ি দিজা দায় 
শর রাজ-চরণে |. 

টা নিন 



| ২, মি তিক: 
অঙ্গে]: 

রি মোর ভন্গে 

 লদদা আমি সেবা করে 

মোর অতিথির হেথা আপনি পবন ] ্ 

বন ফল মোর বিখ্যাত ভূবণ
ে! 

_ ভুবি কি তা জান নাঃ লঙললে 1 

দেখ মো ভাল" নং 

কত পাখী বাহে বাসি 

মবাসা ঞ আগীরে দে 

টা . ধ মোর জনন সংগা! রি 

. কিছু তব সু খন্গেখি নিক) শাহি) 

নিকষ খা ভুমি, সিধ, বিধুদুখি 1” 

কউ জা ৬ বরে 

গু... কি... ক: মে. 

ঞ কা 7... র্ ঞ) | 

১. এ ২০৯ ৯ ০৩৬ ঙ 

| রা চর ষ্ঠ প্রস্থ, 

টি ড় ৬ ছয়ামিঞ 

রঃ ফু টি যথখ। % & 

তু গল্ভরতার বাণী তৰ পানে! 

গা ছুধা-আশে আসে অলি, 

এিজিলে নুধ। বার চলি. 

রিরাণিখ। কবে গে। সখী সখার মিললে?” 

" "্ষুত্র-মত তুমি অতি” 
রাগে কছে হরুপতিঃ 

হ কিছু অভিমান? ধিক চজ্রীনলে 1” 

নীরবিল! তরুয়জ। উড়িল গগনে 

বা মেখ গর স্বননে। 

আহইলেন প্রভঞ্জন, 

লিংহুমা করি ঘন, 

বথা ভীম ভীষলেদ কৌরবস্সদরে । 

আইল খাইতে ফেখ দৈত্যকুল রক্তে । 

ধরাবত পিঠে চড়ি 

রাগে দাত কড়মড়ি, 

ছাড়িলেন বজ্র ইজ কড় কড় কড়ে! 

উক চান কুরুর়াজে বিল! ঘেবসি 

ভয় বোধপতি 
হহাঙাতে মড়মড়ি 
রমাল ভূতলে পড়ি, 

ও ছায়। দ্বান্ুলে ্ 

হাযাইল। আম্কু-লক র্গ ৰ ব্নস্থলে রি 

_ উর রি কমি হস বান ধনে। 

লা 8 

৭ আব, গজপল্র বেশে, 4 বিহযে এফেল! নবী | 

রি, এ ১ বড়ই চি খাসি 

| মধ্যাহ্ে লেন হামা, 

) নিআ়াকলে ৃ গধর 

উপদেশ কৰি র্ এ । কচ 

বৃ 

নিত্য দিশা, অবশেষে শিশিরে লরস দুর্যা! আঁ ্  | 

কুরে মিবরে রং 
নীপা ঘজি: 
লু ক্লক, পা 

পবন বজম ধরে, পজ্জ হত ত্য করে 

বে খের রা 1 ৯ 
রা হ 0 

কিছু দিনে উজ্ছলনয়ম, | 

কুরজ সহস। আসি দিল ঘয়শন। 
| 

বিস্ময়ে চৌ্দকে চায়, যা দেখে, বাখানে তা! 

কতক্ষপে হেরি অঙ্খে কছে মলে বলে 

“ছেন রাজ এক প্রব্ধা এভুখনা সে! 

তোষার প্রলাদ চাই, গুল ছে বম-গোসা। 

আপদে, বিপ্দে দেব। পদে দিওঠাই ॥” 

৩ 

এক পান করি অধিকায। 

খাইল অনেক খাল, 
আরভিল কুরজ বিছা 

কে গণিতে পারে গ্রাস 

আহার করণান্তরে করিল পান নিবরে 

পরে মুগ তরুতলে নিদ্রা গেল দতুছলে- 

কে গৃহস্বানী বথ। বলী ব্বলে। ॥ | 

_. পপি ক: 7... চারে 

বাকাহীন ক্রোবে অশ্ব, নিরখি এ লীলা, ৰ 

ভোজবাজি কিছ। স্বপ্ন! নরন মুল! । 

উদ্মীলি ক্ষণেক পরে কুরজে দেখিলা। 

রঙ্জে শুয়ে তরুতলে)  হিগুণ গান হাদে অব 

 ভীক্ষ ক্ষুর আঘাতনে ধরণ ফাটিপ, 

ভীহ হ্রেষ! গগনে উঠিল । : 

প্রিধ্নি 0 াি। 

ৰ কপ নে বর্ষ | 

0. কেতুই, কব ছল? 
প্ পড়নীর মত লা খাবি হব হত 

কুরজের উদ্বগ শয়ন... 
297 লরোবে খে রি ও তপন ৪. 



বিষিধ-্্কাব্য 

৬ আরোছি বিচি রখ, 

$. হয়ের হৃদয়ে হৈল তয়, ভাবে এ সামান্ত পণ্ড ময়, চলে সঙ্গে চিজ্রথ, 
শিরে পৃ স্বাখাময়! | নিজদলে নুম্ডিত অন্্র আতরণে 
প্রতি শূ্ধ পূলের আকার) রাজাজ্ঞার আগ্ুগতি বহিলা বাহনে। 
বুঝি বা শুলের তুল্য ধার, হেরি নামা দেশ সুখে 
কে জামারে দিবে পরিচয়? ফেরি বছ দেশ ছুঃখে-- | 

৭ ধর্দের উন্নতি কোন স্থলে) 
মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত, কোথাও হা পাপ শাসে হলে--" 
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত। দেব অগ্রগতি বঙ্গে উত্তরিল। 

ধরিতে এ দি চিতা নান! কাস নিরস্তরে উরিরোনাত 2 

কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, ত্রঙম মায়া-ছলে কোদু হেলে এবে গি, 
4 কু না পড়িত। কহ হে প্রাণের পতি, 
্ এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলন1? 
| রঃ উত্ভরিল] মধুর বচনে 
« . কহিল তুরদ,-“পণ্ু উচচশৃধারী_ বাসব, জো চক্ত্রালনে, 
.. মোর রাজ্য এবে অধিকারী) ব্ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে | 
-.. নাচাছিল অনুমতি, কর্কশভাষী সেঅতি), 
হও ছে স্থায় মোর, মারি স্কুইজনে চোর ।” তারতের প্রিয় ষেয়ে 

মা নাই তাহার চেয়ে 
&ঁ 

নিপ্ত) অলঙ্কৃত হীরা মুত্ত। মরকতে। 
মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কছিল।,"ছা! একি বিড়ম্বনা । 
জানি সে পশ্তরে আমি, বনে পণুকুলে স্বামী, ্বনেছে জা্বী তারে 
শ্দ,লে, সিংহেরে নাশে, দ্ধ বন বিব্বাসে। মেখলেন চারি ধারে 

[.. একমাজ্জ কেবল উপায় ১ বরুণ ধোয়েন পা ছু*খানি। 

যুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্মাসন ধর, নিত্য রক্ষকের বেশে 
আমি সেআসনে বলি, করে বনূ্বাণ অলি, ছিমান্্রি উত্তর দেশে 

তা হলে বিজয় লতা যার়॥” পরেশনাখ আপনি 

১০ শিরে তার শিরোমণি 
'. হায়! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে তুলিল। সেই এই বঙ্গতৃমি শুন লো ইজণি। 
১. জাফে পৃঠে ছুই সাদী অমনি চড়িল। 

লোছার কণ্টকে গড়া অস্ত, বাধ! পাহুকা য়, 
তাহার আহাতে প্রাণ যায়। 

মুখস নাশিল গতি, ভরে ছয় ক্ষিগ্ধতি, 
চলে লাদী বে দিকে চালার়। 

কোথা অরি, কোথা বন, সে সুখের নিকেতন? 
দিনান্তে হইল! বন্দী আধার-শালায়। 

পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে ছুন্দতি, 
এই পুরফার তাঁর কহেন ভারতী) 
ছায়া সম অয় যার বর্টের সংহতি ॥ 

দেবাদেশে আশ্তগতি 
চলিলেন মুৃহুগতি 
উঠিল সস! ধ্বনি 

সতন্গে শচী অমনি ইলেরে নুধিলা। 
নীচে কি হছুতেছে রণ 
কহ সথেবিষরণ 

হেন দেশে হেন শব কি ছেতু জন্মিলা? 
চিত্ররখ হাত জোড় করি 

কহে গুন আিদিং-ঈ্বরি | 

বিবাহ করিয়! এক বালক বাইছে, 

দেবদৃষ্ট পত্বী আপে দেখ তার পিছে 
শচী সহ শচীপাঁত হবর্ণমেধাসনে হৃধাংগুর অংগুরূপে নয়ন-কির* 

বাছিরিপ| বিশ্ব-দরশনে | নাঁচদেশে পড়িল তখন 

২ রস্প২১ 

পি পিন শিল্পি টি ১৯ শা 



নাইফেলপ্রন্থাবলী 

গদা ও সদা 

গদ1 সদ1 নামে 
কোন এক গ্রাে 

ছিল ছুই জন। 
দুর দেশে যাইতে হইল; 

দুজনে চলিল। 
তয়নক পথ--পাশে পণ্ড ফণী বন, 
ভনুক শান্দিল তাতে গর্জে অন্তক্ষপ। 

কালসর্প যেমতি বিবরে, 
তক্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে) 

পথিকের অর্থ অপছরে, 
কখন ৰা প্রাণনাশ করে। 

কছে সম! গদারে আহ্বানি 
কর কির] পর্শি মোর পাশি 

ধর্শে সাক্ষী মানি, 
আজি ছতে আমরা ভুজন 
হু একপ্রাণ একমন,--- 

সুন্ন উপনুন্দ যখা--জান সে কাছিনী। 
আমার মজল যাছে, 
তোমার মজল তাকে, 
কৰহচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা, 
অমজলে অমঙ্গল উত্ভয়ের তথ1। 

, 5০ কছে গছ ধর্খ সাক্ষী করি, 
ৰ কির! যোর তব কর ধরি, 

একাত্ম। আমর] দৌছে কিবাচিকিমরি। 
এইরূপে নৈত্রে আলাপনে 
মনানন্ছে চলিল! ভুজনে। 

লঙর্ক রক্ষকনূপে স্দা গদ1 যেন 
বন পাশে একদৃষ্টে চান অনুক্ষণ, 
পাছে পণ্ড সহস। করয়ে আক্রদণ। 

গজ্| চখরি দিকে চায়। 
এন্ুপে উভয়ে বায়? 

দেখে গদা সন্বুখে চাহি! 
খলোয এক পথেতে পড়িয়। 

দৌড়ে মুঢ় খল্যে তুলি 
ছেরে কুতৃলে খুপি 

পুর্ণ থল্যে হৃবণধুত্তায়, 
তোলা ভার, এত তারি তায়। 

কছে গঞ্জ! সাল বদলে 
করেছিছু য'ত্রা আজি অভি শুত ক্ষণে 

আমর! ভ্ধনে। 
জনে? কছিল সদা রাগে, 

“লোভ কি করিস্ তূই এ অর্থের ভাগে? 
মোর পূর্ব পৃণ্যকলে 
তাগ্যদেবী এই ছলে 
মোরে অর্থ দিলা । 

পাপী তুই, অংশ তোরে 
কেন দিব, ক' তা! যোরে 

এ কি বাঁললীলা! ? 
রবিয় করের রাশি পরশি রতনে 
বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে) 

কিন্ধু পড়ি মাটির উপরে 
সেকরকি কোন ফল ধরে? 
সৎ যে তাহার শোভা! ধলে, 
অসৎ নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে।” 

এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে 
চলিতে লাগিল! ন্থুখে অগ্রসর হয়ে। 
বিশ্বয়ে অবাক গদ1 চলিল পশ্চাতে, 

বামন কি কতু পায় চার টাদেহছাতে? 
এই তাবি অতি ধীরে ধীরে 
গেলা গ?া তিতি অশ্রুনীরে। 

ছুই পাশে শৈলকুল তীষণ-দর্শন, 
শৃঙ্জ যেন পরশে গগন। 

গিরিশিরে ব্রযায় গ্রধঙগ! যেমতি 
 তীমা শ্োতন্বতী, 

পথিক দুজনে ছেরি তন্বরের দল 
নাৰি নীচে করি কোলাহল 

উতে আক্রমিল। 
সদ! অতি কাতরে কহিল 

শুন তাই, পাঞ্চালে যেমতি, 
বিষণ রখিপতি, 

জিনি লক্ষ রাপ্জে শুর কৃষ্ণায় লত্ভিলা, 
বার চোরে করি রণ-্লীলা। 

এই ধন নিও পরে বাটি 
ছিলাৰে করিয়া আটাআটি, 
তশ্বরদলের মাখা কাটি। 

কে গদ।, পাপী আমি, ভূমি সৎজন, 
ধর্ধঘবলে নিধন করছ রক্ষণ। 

তক্ষর-কুল-ঈশ্বরে 
কন্ছিল সে যোড়করে, 
অধিপতি ওই জন ভাই, 

সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্ধের দোছাই। 
সজী মাঝ যি তুই, য চলি বর্বর, 
নতৃবা ফেলব কাটি, কহিল তক্কর। 
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ফাদে বাধা পাখী যথা পাইলে যুকতি, 
উড়ি বার বাযুপথে অতি ক্রল্তগতি, 

গদধা পলাইল। 

সদানল্গ নিয়ানন্দে বিপদে পড়িল। 
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তৃমি যারে, 
বধু কি তোমার কতু হয়সেআধারে? 
এই উপদেশ কবি দিল! এ গ্রকারে। 

কুক্কুট ও মণি 

থু'টিতে খু'টিতে ক্ষুদ কুকুট পাইল 
একটি রতন )- 

বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল )--- 
“ঠোটের বলে না টুটে, এ বসত কেমন 1 

বণিক কছিল।--"ভাই, 
এ হেন অমূল্য বত, বুঝি, ছুটি নাই!” 
হাসিল কুকুট শুনি )--“তওুলের কণ। 
বহ্মূল্যতর তাবি )--কি আছে ভূলন1 ?”-- 
“নছে দে|ব তোর, মৃঢ, দৈষ এ ছলনা, 

জ্ঞান-শৃন্ত করিল গৌসাই 1"-- 
এই কয়ে বশিক্ ফিরিল। 

মূর্খ বে, বিস্তার মৃগ্য কতু কিসেজানে? 
নর-কুলে পণ্ড বলি লোকে তারে মানে 1-- 

এই উপদ্ধেশ কবি দিলা এই তানে। 

ূর্ধ্য ও মৈনাক-গিরি 
উদয়-অচলে, 

দিবা-যুখে এক-চক্রে দিলা দরশন, 
অংপ্ড-মালা গলে, 

বিতরি শ্ৃবর্ণ-রশি চৌদিকে তপন। 
ফুটিপ কমল জলে, 
সুর্ধামুখা হৃখে স্থলে, 
কোকিল গাইল কলে, 
আমোদি কানন । 

জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববাসী জন) 
পুনঃ যেন দেব শ্রষ্টা হাজিল] মীরে 
সভীব হছইল1 সবে জনমি, অচিরে। 

অবছেলি উদয়-অচলে, 
শৃন্ত-পথে রখবর চলে; 

বাড়িতে লাগিল বেলা, 
পল্পের বাড়িল খেলা, 

রজনী তারার মেলা সর্ব তাজিল 1 
কর-জালে ঘশ দিক হালি উ্ললিল। 

উঠিতে লাগিল! তাছু নীল নতঃস্থলে) 
দ্বিতীব-তপন-রূপে মীল পিদ্ু-জলে 

ধৈনাক তালিল। 
কছিল গন্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে ।-- 
প্দেখি তব ধীর গতি ছুখে আখিঝরে। 
পাও যদি কষ্,-্ঞস, পৃ্ঠাসন দিব? 
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে ভুলিব।” 
কছিলা হাঁপিয় তাছু ;--পডুদি শিষ্টঘতি । 
পৈষবলে বলী আমি, ধদ€বলে গণি । 

হধ্যাকাশে শোতিল তপন, 
উজ্জল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিয়ণ ) 
তাপিল উদ্ভাপে মী) পবন বছিলা 
আগুনের শ্বাস-বূপে । সব শুকাইল-. 

শুকাল কাননে ফুল) 
প্রাণিকুল তয়াকুল 

জলের শীতল দেহ দছিয়! উঠিল? 
কমলিনী কেবল ছাপিল! 
হেন কালে পতনের দশা, 
আমরি! সমস! 

আলি উরি )-- 
হিরগন্ধ রাজালন ত]জিতে হইল! 

অধোগামী এবে রবি, 
বিষাদে মলিন-ছবি, 

ছেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল পিু-জলে, 
সম্ভাঘি কহিল কুতুছলে ।-- 

*পাইতেছি বষ্ট, ভাই, পূর্ববাসম লাগি) 
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি) 
লও ফিরে মোরে, সথে, ও মধ্য-গগনে $ 
আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মলে ।” 

হাঁসি উদ্তরিল শৈল )--“ছে মুঢ় তপন, 
অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ! 
রমার থাকিলে কৃপা, সবে তালবাসে ;-- 
কাজ যদি, সঙ্গে কাদে । ছাল যঙ্গি, হাসে) 
ঢাকেন বন যবে বাধব-রষণী, 

সকলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী।” 

মেঘ ও চাতক 

উদ়্িল জাকাশে মেধ গরজি তৈরষে /-- 
তাছ পলাইল জ্রাসে। 
ত। দেখি ভড়িৎ হাসে? 
বছধিল নিশ্বাস ঝড়ে? 
তাজে তরু মড়-মড়ে ) 
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গিরি-শিরে চুডা নড়ে। 

যেন ভূু-কম্পনে ] 

অবীরা সতয়ে ধর! সাধিলা বাসবে। 

অংছল চ[তক-্ল, 

মাগি কোলাছলে জল-- 

“তবায় আকুল মোরা, ওছে ঘনপতি। 

এ জালা জুড়াও, প্রত, করি এ মিনতি । 

বড় মাহুষের ঘরে ব্রতে, কি পরৰে) 

তিধারা-মগল যথা আসে ঘোর রবে 7 

কেহ আসে, কেছ যায়) 

কেছ ফিরে পুনরায় 
আবার বিঙলায় চার) 

ব্রস্ত লোভে সবে) 

সেরূপে চাতক-্াল, 

উড়ি করে কোলাহল /-- 

“তৃষায় আকুল মোরা, ওছে ঘনপতি | 
এ জালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি ।* 

ঞ 

রোধে উত্তরিলা ঘনবর )--- 
“শপরে নির্ভর যাঁর, অতি সে পামর! 

বাযু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি, 
সাগরের নীল পায়ে পড়ি, 
আনিয়াছি বারি -- 
ধরার এ ধার ধারি। 
এই বারি পান করি, 
মেদিনী শুন্দরী 
বুক্ষ-লতা-শ্চচয়ে 
ভন-হুপ্ধ বিতরয়ে 
শিশু যথ! বল পায়, 

সে রসে তাহার! খায়, 
অপরূপ রূপ-ন্ধা বাড়ে নিরন্তর 
তাছারা বাচার, দেখ, পণ্শ্পক্ষং-নর | 

নিজে ভিনি হীন-গতি ? 
জল গিয়া আনিবারে নাছিক শকতি) 

তেঁই তার হেতু বারি-ধাঁর1।-- 
তভোমর1 কাছারা ? 

তোষাদের ছিলে জল, 

কু কি ফলিবে ফল? 
পাখ' দিয়াছেন বিধি) 
যাও, যখ! জঙানিধি 7 
যাও, বথ! অলাশর $--- 

ন্-নদীশ্তড়াগাছি, জল যথ! রয়। 

কি শ্রীক্ম, কি শীত কালে, 
জল যেখানে পালে, 

সেখানে চলিয়া যাও, দিচ্থ এ যুকতি।” 
চাতকের কোলাহল অতি। 

ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,-. 
“্অগ্-বাণে তাড়াও এ দলে।”-- 
তড়িৎ প্রতুর আজ্ঞা মানিল!। 
পলায় চাতক, পাখা জলে। 

যা চাঁছ, লভ তা সদ! নিজ-পরিশ্রীমে ) 
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে । 

গীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু 
অধিক-বয়ল-ভরে হয়ে হীন-গতি, 

সিংহ কৃশ অতি। 

জঅনরব-রপ-্মেতে, 

ভাসাল ঘোবণ1-পোতে, 
এই কথ! )-*মুগরাজ মগ্র রাঁকাজে) 
প্রঞাব্া, রাজপুরে পুঞ্জ কুল-রাজে।” 

প্রভৃ-ভক্তি-মদে মাতি 
কুরজ, তৃরজ, ছাতা, 
করে করি রাজকরঃ 
পালা-মতে নিরম্তর, 

গেপা চলি রাজ-নিকেতনে, 
অতি হট মনে। 

শৃগাল্কুলের পালা আসি উতরিল। 
কুল-মন্ত্রী সতা অ!হ্ব।নিল। 

কি তেট, কি উপস্থার, 
কি পানীয়, কি আহার, 

এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল। 

হেদ কালে আর মন্ত্রী সাসে কছিল?- 

প্তর্কের যে অলঙ্কার তোমর! সকলে,--- 

এ বিশ্বে এ বিশ্ব-্জনে বলে) 
কিন্তু কহ দেখি, শুনি, ফেন স্থানে-স্থানে 
বহুবিধ পদ-চিহু রাঁত-গৃছ-পানে 1৮ 
ফিরে যে জাসিছে, তার চিহ্ন কে যুছিল 1” 
চতুর যে লর্বদশ্শী, বিপদের জালে 
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে? 

সিংহ ও মশক 

শঙ্খনাম করি মশ! সিংহে আক্রমিল। 
ভব-তলে যত নর, 
জেদিবে যত অমর; 



আর যত চরাঁচর, 
হরিতে অত্ভুত ঘুদ্ধ দৌড়িয়া আাইল। 
হল-রূপ শুলে বীর, লিছেরে বিধিল ! 

অধীর ব্যথায় হরি, 
কছিল! )--৭কে তৃই, কেন 
বৈরিভাব তোর ছেন? 

গুপ্ততাবে কি জন্ত লড়াই 1-- 
সশুখ-্সমর কর্। তাই আমি চাই। 

দেখিব বীরত্ব কত দূর, 
আঘাতে করিব ঈর্পচুর। 
লগ্মণের মুখে কালি 
ইন্সছিতে জয়-ডালি। 
দিয়াছে এ দ্রেশে কবি।” 

কছে মশ1।-“ভীরু, মছাপাপি। 
যদি বল থাকে, ব্বিম-গ্রভাপি, 

অগ্যায়-হায়-তাবে, 

ক্ষুধার যা পায়, খাবে। 
ধিক্, ছুষ্টঘতি | 

মারি তোরে বন-জীবে দিব, রে কু-মতি |” 
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে) 

ভীম সুর্ষেযাধনে, 
ঘোর গদা-রপে, 
হুদ ধেপায়নে, 

তীরস্থ যে রণ-ছায়1 পড়িল সলিলে ) 
ডরাইয়া জল-জীবা জল-অন্তচয়ে, 
সভয়ে মনেতে তাবিল, 

প্রলষ়ে বুঝি এ বাঁরেজ-তর় এ শি নাশিল! 

মেঘনাদ মেধের পিছনে, 
অরৃস্ত আঘাতে বথা রণে। 

কেহ তারে মারিতে না পায়, 
ভয়ঙ্কর শ্বপ্রসম আসে,-এসে যায়, 

জর-জরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায়। 
কৃ নাকে, কু কানে, 

জিশুল -সদৃশ হানে, 
হুল, মশ। বাঁর। 

না হেরি অরিরে ছরি। 
যুছ্মু নাদ করি, 
হইল] অধীর । 

হায়, ক্রোধে হৃদয় ফাটিল)-- 
গত-জীবৰ মুগরাজ ভূগ্তলে পড়িল। 

বিবিধ-্প্কাব্য ৯৯ 

ক্ষুদ্র »ক্রে ভাবি লোক অবছেলে যারে, 

বছবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে 1 
এই উপদেশ কবি দিল! অলঙ্কারে। 

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত 

হেয়েছিন্্ গিরিষর ! নিশার স্বপনে, 

অডূত দর্শন | 

হাটু গাড়ি হাতী ছুটি গুড়ে শুড়ে ধরে, 

কনক-আঁলল এক, দীপ্ত বন্ধ-করে 
দ্বিতীয় তপন! 

যেই রাঞকুলখ্যাতি তৃমি দিয়াছিলা, 

সেই রাজকুলঙ্গ্্ী দাসে দেখ! দিঙ্গা, 
শোভি সে আসন! 

হেসে! পাঁবাপ তুমি, তবু তব যনে 
তাবরূপ উৎস, গিরিবর 1! রমার গ্রপাদে 

তার দয়াবলে, 

ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি 
জলশুন্ঠ পরিখায় । ধর্ুরর্বাণ ধরি ভ্বারিগণ 

আবার রক্ষিবে হার অতি কুতুছলে। 

পাগুববিজয় 

গ্রথম স্্ণ 

কেমনে সংহ্থারি রণে কুককুলরাজে, 

কুরুকুল-রাঁজালন লিল! ছাপরে 
হর্দরাজ )- সে কাহিনী, সে মাকাছিনী, 
নব রঙ্গে বজজনে, উরি এ আসরে, 

কছ, দেবি! গিরি-গৃছে হুঝালে জনি 

( আাকাশ-সঞ্ভবা ধারী কাঁদস্বণী দিলে 
স্বনামৃতরূপে বারি ) প্রবাহ যেদতি 

বন, ধায় সিদুযুখে, বদরিকা শ্রষে, 
ও পদ-পানে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ 
চলিল, ছে কবি-যাতঃ, যশের উদ্জেশে। 
বথ! সে নদের যুখে ছুমধুর ধ্বনি, 
বছে সে সঙ্গীতে যবে মু কুঞ্জান্তরে 

সমদেশে) কিন্ত ঘোর কল্লোল; বেখানে 
শিলাময় স্থল রোধে অবিরলগতি )-- 

দ্বাসের রসনা আসি রস নাল রলে, 

কতৃ যৌস্রে, কভূ বারে, কু ব! করুণ. 

দেহ ফূলশরাসন, পঞ্চফুলশরে। 



১২ 
দুর্য্যোধনের মৃত্যু 

“দেখ, দেব, দেখ, চকে” কাতরে কছিলা 

কুরুরা কুপাচার্ধ্য_-এবালিছেন ধীরে 
নিখীথিনী। নাহি তার! কবরী-বন্ধানে,- 

না শোতে ললাটদেশে চারু নিশ|যপি! 
শিবির-বাছিরে মোরে লু কৃপা করি, 
মহারখ | রাখ লয়ে যথায় ঝরিৰে 
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধার, 
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বছি 
জননীর অশ্রঙ্জল, কাঁলগ্রাসে যবে 
সেশিশু।” ইলা সবে ধরাধরি করি 
শিবির-বাছিরে শৃরে--ভম-উরু রণে ! 

মহাযত্বে কপাচার্য) পাতিল ভূতলে 
উত্ভরী। বিষাদে ছাসি করছিল নৃধশি )- 
“কার হেতু এ হুশযযা, কৃপাচার্ধ্য রথি? 
পড়ন্ত ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি )-- 
সেই বাল্যাসন তিন্ন কি আসন সাজে 
অন্তিমে ? উঠাও বঙ্থ, বসি হে ভূতলে | 
কি শব্যার নৃণ্ড আজি কুকুবীর্ধ)রূপী 
গাজেয়? কোথায় গুরু জ্রোণাচাধ্য রখী, 
কোথ। অজপতি কর্ণ? আররাঘ! যত 
ক্ষত্রে-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব! কি সাধে বলিবে 
এ ছেল শয্যার হেখ! ভুর্য্যোধন আজি ? 
যথা! বন্মাঝে বচ্ছ জলি নিশাযোগে 
আঁকি পতজচয়ে, ভপ্বেন তা সবে 
সর্বতূক-রাজদলে আহ্বনি এ রণে__ 
বিনাশিসু আমি, দেব! নিঃক্ষঞজে করিলু 
ক্ষঞেপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে নিজ কর্্মদোষে। 
কি কাজ আমার আর বৃথা নখভোগে? 
নির্বাণ পাৰক আমি, তেজশুন্, বলি ! 
ভন্মষাত্র! এ বত্তন বৃথা কেন তব!” 

সরায়ে উত্তর শু বলিল] ভূতলে ।-_ 
'নেকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্ধ। রা 
বিষাদে ীরষ (েঁ(ছে।--আসি মিশ্সীবিনী, 
বেখনূপ খোমটায় বদন আবার, 
উচ্চ বাডু রূপ শ্বাসে সনে নিশ্বাপি ;-- 

. বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে। 
'ক্কাতরে কছিল! চাছি কৃতবণ্ধা পানে 

রাজেজ ) “এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচুড়ানণি, 
ক্ষত্র-কুলোত্তব, কু, কে আছে ভারতে, 
যে ন। ইচ্ছে মরিবারে ? যেখানে, যে কালে 
আক্রিমেশ বময়াজ) সমপীড়া-দায়ী 
দওড ভার.--রাজপুরে, কি ক্ষুজ্র কুটারে, 

ঘাইকেল্রস্থাবলী 

লম তর়ঙ্কর প্রভূ, সে তীন মুঃতি 
কিন্ত হেন স্থলে তরে আতঙ্ক না করি 
আমি 1--এই সাধ ছিল চিরকাল মনে! 
ষেস্তন্ের বলে শির উঠায় আকাশে 
উচ্চ রাজ-অট্া লিকা, সে স্ত্তের রূপে 

ক্ষয্রকুল-অট্রালিকা, হরিছু স্ববলে 
তৃভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি) 
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শন ভাগে 
সে সুঅট্রালিক] চূর্ণ এ মোর পতনে ! 
গড়ার এক্ষেক্জরে পড়ি গৃছ্চুড়! কত! 
আর যত অলম্কার--কার লাধ্য গণে? 

কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য; |] দেখ-__ 
রকত-বরণে দেখ, সহসা আকাশে 
উদ্দিছেন এ পৌরব বংশ-আদি যিনি, 
নিশানাথ। ভুর্ধেযাধনে ভূশষ্যার হেরি 
কুবরণ হইল! কি শোকে নুধান্ধি 1 

পাগুব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি 
উত্তরিল। কৃপাচার্ধয )--"হে কৌরবপতি, 
নহে চক্র যা, রাজা, দেখিছি আকাশে, 
কিন্তু বৈজয়স্তী তব সর্বভূক্রূপে ! 
রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়! উঠিল। 
কিবিধাদ আর তবে? মরিছে শিবিরে 
অগ্নি-তাঁপে ছটফটি ভীম ছুষ্টমতি) 
পুড়িছে অজ্জুন, রায়, তার শরানলে, 
পুড়িল বেমতি হেখ| সৈন্যদল তব ! 
অস্তিমে পিতায় স্মরে যুধিটির এবে। 
নকুল ব্যাকুলঠিত সহদেৰ সহ! 
আর আর বীর বত্ত একাল সমরে 
পাইয়াছে রক্ষ! বারা, দাবদপ্ধ বনে 
আশে পাশে তরু যথা )--দেখ মহামতি 1" 

সিংহল-বিজয় 
স্ব্সৌধে হুধাবর] যক্ষেজমোছিনী 

মুরজ।, শুনি সে ধ্বনি অলক নগরে, 
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিল! 
ভাসিছে সুন্দর ভিঙ্গা, উড়িছে আকাশে 
পতাক।, ঘজলবাস্ত বাজিছে চৌদিকফে ! 
রূ'ষ সতী শশিষুখী সথীরে কছিল! 
ছেদে দেখ, শশিখুখি, আঁখি ছুটি খুলি, 
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাত-লোতে 
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্মীর আদেশে ! 
কি লজ্জ। | থাকিতে প্রাণ ন! দিব লইতে 
রাজা ওরে আমি সই! উদ্ভানস্বরূপে 
সাজানু-লিংহলে কিলো দিতে পরজনে? 



স্যার. 

অলে রাগে দেছ, যদি স্থরি শশিুখি, 
কমলায় অহষ্কার | দেখিব কেনে 
হ্বদাসে আমার দেশ দ্ামেন ইন্দিরা? 
জলঘি জনফ তীর) তেঁই শান্ত তিমি 
উপরোধে। বা, লো লই, ডাক্ সারধিরে 
আনিতে পৃষ্পকে হেখ1!। বিরান যথা 
বায়রাজ, যাব আজি | গ্রতঞ্জনে জয়ে 
বাধাঁৰ জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে? 

দৃর্ণতেজঃপুঞজ রখ আইল দুয়ারে 
ঘর্ঘরি। হেবিল অশ্ব, পদ-আন্কালনে 
কৃজি বিশ্কুলিজবুন্দে। চড়িল! স্ন্বনে 
আননে নুদারী, সাজি বিষোছন সাঙ্গ! 

হতাঁশা-গীড়িত হৃদয়ের দুংখধ্বনি 

তেবেছিছু যোর ভাগ, ছে রঙগানুঙ্দরি, 
নিবাইবে সে রোষাগ্রিলোকে যাহ! বলে, 
হাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জলে )-- 
তেবেছিন্ন। হায় | দেখি, আস্তিভাষ ধরি! 
ডুষাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তযী 
অদয়ে। অতল দুঃধন্লাগরের জলে 

ডুবি ) কি যশ: তব হবে ব্-সথলে ? 

দেবদানবীয়মূ 
বছাকাব্য 

প্রথম সর্গঃ 

কাব্যেকখানি রচিবারে চাছি, 
কছে! কি ছনঃ পছন্দ, দেবি! 
কহে! কি ছন্দ: মলানলা দেবে 

 অনীষবুনে এ দুংগদেশে? 

বিবিধ--কাব্য 

তোমার বীণা দেহ ঘোর হাতে, 

সম্প্র্ণ 

| পি 

যাঙজাইয়! তায় বশন্বী ছযো, 
অনৃতরূপে তব কৃপাবারি 

গেছো জননি গো, চাঁলি এ পেটে। 

শীবিতীবস্থায় অনাদূত কবিগণের 
সমন্ধে 

ইতিছাল এ কথ] কা।দয়া সদা বলে, 
দসাভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে। 
উপায় কৰিওচ তিথায়ী আছিল! 
ওমর ( অসভ্যকালে জন্ম ভার) যথা 
অমৃত সাগরতলে | কেছ নাবুঝিল 
মূলা সে মহামপির) কিন্তু বধ যৰে 
গ্রানিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে 
বাড়িল কলছ নানা নগরে। কহিল 
এ নগর ও নগরে, “আমার উদরে 
জনম গ্রহিয়াছিল! ওমর হুমতি।” 
জামাদের বাীকির এ দশ) কে জানে, 
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিল৷ নুষতি। 

সমাধিলিপি 

দাড়াও, পথিকশ্বর, জঙ্গা বদি তৰ 
বঙ্গে। তিষ্ঠক্ষণকাল | এ সমাধিস্থলে 
(জননীর কোলে শিশু লতয়ে যেমতি 
বিরাম) মীর পদে মন্থানিদ্রাবুত 
দস্তকুলোস্তব কৰি শ্রীদধুনুদন | 
যশোরে সাগরাঁ।ড়ী কবতক্ষ-তীরে 
জলাভূমি, জন্মদাতা দত মহাহতি 
রাজনারায়ণ নামে, জননী জান্বী| 





পরিচয় 

রচন1-বেজগল খিয়েটারের জন্ত (১৮৭৩ থৃঃ-- 
প্রতিত্তিত ) 'মায়া-কানন' নাটক ক্সগ্রিম 
পারিশ্রমিক পাইয়া রে!গশব্যায় মধুশৃদন 

, .. স্বচন! করেন 

” প্রকাশ-- | | 

১ম সংস্ক?ণ--১৪ই মার্চ, ১৮৭৪ খ্বুঃ 
স্পত ১১৭ 

গ্নাটকের অধিকারিস্ব দ্বত্ব ও বঙ্গ রজভূতম 

অভিনয়ের অধিকার" শ্রীণ/চন্্র খোব 
১. (শাতৃবাবু বা জাণ্ডতেব দেবের দৌহিজ) 
ও প্রীঅখিলালন্দ চট্টোপাধ্যার ক্রয় করেন। 

অভিনয় 

1... প্রথ খতির_১৯ই এপ্রিল, ৯৭৪ খ্ঃ 
বেল থিয়েটারে । ফেছ কেছ বলিয়াছেন 

রর তি “মায়া-কানন লইরা বজ রঙভূমির 
ূ প ১৮৭৩ খু, ১৭ই আগই প্রথম 

 র্তুমে অবদীগ। হ্দ।" | 
আজ উর ঠা 



বৃদ্ধ রাজা 
অজয় 

সিন্ুরাজমন্রী। 
ধূমকেতু 
রামদাস 

আখ্মা 

বন্ধ 

মন 

নৃলিংছ 

দৌধারিক, নাগরিক, পার্্চয়, বীরগুরুষ. পঞ্চালের দত, 

নাট্যো্লিখিত ব্যক্তিগণ 

পুরুষগণ 

শিদ্ধুদেশাধিপতি। 
গিজধুয রাজকুমার, শেষ রাজা। 

গুর্জররাজের সেনানী। 
অরুদ্ধতার শিঘ্যু। 

মৃত সিদ্ুরাজ্ের আত্ম।। 

বিচারার্াঁ। 

এ বৃদ্ধের কন্ঠ! হুতদ্রার পাণিগ্রার্থী। 
রী 

গুর্জরের দূত, রক্ষক, মধুদাস) মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি। 

ইনু 

খশশিকল। 
নন্দ! 

কাঞ্চন ল। 

অরুন্ধতী 
| হৃতত্র। 

গান্ধারের পদচাত রাছ। 
মকরধ্বজের বস্তা! । 

সিদ্ধুবাছের কন্তা। 
ইদুমতীর সখী। 
শশিকলার লথী। 
তপন্থিশী। 

. ব্চারা্থ বের কুমারী ্া। 



মায়াকামন? তা ওৎ দাত হবে]. আর ভুই ও দে কিকি ও ১. জুগ। সখি] তগবতী অর্ধতী দেবী আারে 

প্রথম গর্ভান্ক 
পর্বাতাবৃত পথ 7--পম্চাতে সিদ্ধুনগর,-. : 

 লক্ুখে মায়াকানন। 

(ইনুদতী এবং পুল্পপা্জ ও ধৃপধান হস্তে 
 হনন্দার ছদুবেশে গ্রাবেশ ) 

ইঙ্গ। সধি!] এঁকিসেইমায়াকানন? 
হুন| হী! রাজকুমারি | 
ইনু। হা,ধিকৃসথি! তোর কি কিছুই জ্ঞান 

নাই? আমাদের কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও 
একেবারে জ্ঞানছার! করেছেন? 

হুন। কেন? 
ইলু। কেন?-কেন কি? আমি রাজকুমারী, 

এমন কি, রাজরাঞেন্কুমারী ॥-তবুও এ 
অবস্থায় আমারে ওরপ সম্বোধন করা আর কি 
সাজে? তুই কি কিছুই বুঝিস্ না? 

সুদ। (ক্ছুগ্রধনে) হা বিধাত।| তোর মনে 
ফিএই ছিল? সথি! পোষা পাখা একবার ঘা 
শিখেছে, সেকি আর সহজে ত1 তুলতে পারে? 
কখনে! না কখনো সে তার কথ! মুখ দিয়ে অবশ্ই 

(বেরিয়ে পড়ে। তা সধি! এ বিগরন দেশে এমন 
কে আছে যে, আমাদের এ কথা জীমলে অন্ঠি 

-ঘটবাঁর সন্ভাধমা1 
 ই্ু। লুমন্দা! এখানে কেট থাক্ আর না 

ক প্রতিধ্বনি ত অ।ছে) আর আমাদের এখন 
এষনি অবস্থা (যে, গ্রতিধ্নির কাণেও ও কথ! 
ভোলা হন্পচিত। তা দেখিস, তুই যেন সতত তর্ক .খাকিসূ। এখন বঙ্গ দেখি কি সেই নিত গেলে খানাদের কি ফল 

ও ম্বদ্ধে কিকি পগুরিহিস্? 

পাধাশয্থী বেবীমূর্তি আছে যে জয়ে দিদমণি (কন্ারাশির দুবরহে গবেশ। করেন, লেই গলে বধ ভোগের বাহ জাছে1--তা 

যি কোন পরিতবতাব। হাবী, কি পি 
অনূঢ় ধুধা এ দেবা-পদে পুম্পাঙজলি দিয়ে পুজা করে। 
তবে কুমারী হইলে স্বীয় তবিত্বৎ বরকে ছার পক্ষ 
হইলে আপন ভাবী পত্থীকে নন্গুখে বেখ তে পান।” _ছার জা প্রাতঃকালে তপস্থিনী আমারে. . বলেছেন, "অন্ত দিবা ছুই প্রহরেয় পর দেই শুভ লন ।--তা আমার এই বাসদ! যে, এ জুলময়ে 
ভুমি দেবীকে পু্পাঞ্চলি দিয়ে পূজা কর, দেখি 
আমাদের ভাগ্য কি আছে! ৯ ভি ২৪ 

ইন্দু। লখি! একথাতে কি কখনো বিখ্বাম 
হ্য়? | 2 

হুন। বল কি লথি! তধে অরন্ধতী দেবী 
কি যিখ্যাবাদিনী1 না দৈব ব্যাপারে অনভিজা 1 

| তা নয় সথি1-স্তবে কি, সে সব কথ! 
গুগলে আমার মনে ভয় হয়। তবিষ্যুতের অন্ধকার- 
ময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসন্ধাম কর! 
অনুচিত কর্ণ। বিধাতা যখন তথিদ্যংকে গু আবরণ দিয়ে আবাদের দৃষ্টির বহিতূর্ত করে 
রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন কত চেষ্টা 
কর! কি আমাদের উচিত? 

মন। তা যা হোক সখি। তুমি এখন চলে! । 
ইনদু। সখি! আধার পা যেন আরচলে না। এই দেখ, আমার বর্বরশরীর খব্ খর্ করে কাপছে। 

তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে এসিছিল1 
দ। সথি! আমি কি তোদার শক্ত 

তাকে দেখতে পাবে। 

ছুম এই জেনো যে, তোমার 
হবে, অবহতই আজ তুমি তাকে 7 1: 
তুমি রাজনলিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া 
পানে? ন্ সা 

_ ইলু। সবি! কি বযি?-আমার বিবাহ? : 

খামার বর1-বম1--(দীর্ঘদিশ্বাদ পরিত্যাগ ও 
করিয়া) যেষন বছুপতি বাছুদের কিদী দেবীকে... 

হরণ কয়েছিলেন, তেষনি পার ঘি 
ক 

এ দাসীয়ে হী শী হরণ করেন, ভবে 

 করসধি? (শীরধনিখখাস) . 
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্ন। দানি রা 
আমার হৃদয়ে পৃঃ পুনঃ যাতলা দেও। হার. বার 

ভূদি আর ও সকল কথা বলে! না। বিধাতা কি 
তোষারে চিরদিন এই অবস্থান্থ রাখবেন 1-ত। 

এখন চলো, এই সেই কাননের দ্বার | 

.. (উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ ) 

| লি! & দেখ, ফির মু! আর এটি 
কি মনোরম কানন ।”-এ যে দ্েবস্থান, তার আর 
কোন সনেহ লাই। (করযোড় করিয়! ও 
প্রতি) দেবি! আপনার! সর্জ !--আমার এ 
সখীযষেকে, ত। আপনি অবশ্যই জানেন। খর 
আমর! যে, কি অভিলাষে আপনার ভ্রীচপ- 
সঙ্গিধানে এসেছি, তাও আপনার 'অবিদিত লয়। 

প্রার্থনা করি, একটিবার তবিত্যতের দ্বার মুক্ত 
করুন |--( ইন্দুষতীর প্রতি) দেখ সথি! তগব্তী 

 বনদেৰী কখনই অযাদের গ্রাতি অপ্রসন্প হবেন না। 
দেবতায়া কখনই অকৃত্রধ তি অবহ্পা করেন 

না। তা'তুমি তক্িপুর্বক দেবীর চরণে পুশ্পাঞজলি 
দিয়ে পুঙ্গা কর। 

ইন্দ। নুনন্টা তুই ফেন আমারে এখানে 
নিয়ে এপি 1 আমি যে ঈীড়াতে পাচ্চি না, 
আঃ1--আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে (উঠেছে যে, 
আমি এখান থেকে যেতে পাল্লেই বাচি।--ত! 
তুই আয়, আমরা ভুজনে পালাই। এই ভর়ঙ্কর 
পর্ধবত-কাননে কত যে হিংশ অন্ত আছে, তাকে 
বলতে পারে? আমর! ভুজনে সহ্থাযর়হীন!, সঙ্গে 

ফেউ নাই, আয আমরা পালাই 1-আমার 
হৃৎকস্প হচ্চে! 

আুন। বল কি সখি! এ মহ্থাদেবীর সন্দুখে 
কিফোন হিংল জন সাহস করে আলতে পারে? 
তা এখন তুমি এই পুষ্প লয়ে দেবীকে অঞজলি বিয়ে 
পুজা কর 1--হয়ত এর পর সে শুভ লগ অভ্ভীত 

হয়ে যাবে! | 

. ইন্দু। লখি! আবার মন চায় না যে, আঁ 
এবিষয়ে হাত দ্বিই। তোকে আমি বার হার 
খলেছি, ভবিত্যৎ বিষ ছানযায় চেষ্ট। ফর! অজ্ঞানের 
কর্ণ। লেচেষ্টা কন্তেই নাই। 

ক্থুম। সখি! তৃঘি এত ভর পাচ্ছো ফেম? ৪০ 
এ তো তোমার স্বভাব নয়। এই নাও ফুল মাও । র্ 

(পুশ প্রদাদ ), 
| ইনু। ক্থুদলা! ৷ টিক যেন ফোনো 

(ব্ষিষ বিপদে ফেলিস্নি। (দেবীর পদে পুষ্পা্লি 
এল 

কেন তু ্ 

উপর প্রসর নন !1--গুনন্না। 

আসাই অনুচিত হয়েছে! হায়] 

| ডি আমার নখে টা করুম, আর 
যদি আমার ভাগ্যে বিবাছ দা থাকে আকাশে 

 বজ্জরধবনি) হলনা 1--সুলন্দা 1--এ কি সর্ষনাশ | 
ইস্1 ইস! বনমতা যেন কেপে কেঁপে উঠ.ছেন। 
উঃ1 কাননের বৃক্ষশাখা-কম্পনে যেন বড় উপাস্থিত 
হলো! বোধ হচ্চে, ভগবতী খনদেবী আমার 

ত্বুই আহাকে ধর, 
আহি আর দাড়াতে পার্সি নি! ( সুনন্দা ইনুতীকে 
ধারণ করিয়া উপব্শেন ) 

নুন। তয় কি1--তয়কি? ভগবভী বনদেবীই . 
আমাদের এ সঞ্চটে রক্ষা করবেন! 

ইন্ু। আর বনদেবা |--আমর1 এ কাননে 
গ্রবেশ করে বনদেশীর কাছে অপরাধিনী হয়েছি! 
আমার বোধ হচ্ছে তিনিই আমাদের পাপের 
প্রতিফল দিতে উদ্ভত হয়েছেন! আমি ত তোকে 
প্রথমেই বলেছিলেম যে, আমাদেয় এ ফ্ষাননে 

কেন যে, 
অরুন্ধতী দেখী তোরে অমন কথা বলেছিলেন, ত 
আমি এখনো বুঝতে পাচ্চি না। য|। হোক্,-য! 
হয়েছে, তা হয়েছে, আর অধিকক্ষণ এখানে 
থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি করা উচিত নয় )-- 
তা চল্ আমর পত্র পা--(নেপধ্যে শৃধ্বনি) 
ও মা! এআবার কি? 

সণ |--হাঃ হাঃ ছাঃ1- তোমার বর আসছেন 
আর কি1--তগবতী অরুদ্ধতী দেবী কি. ল্য 
বাদিনী1--( নেপথ্যে পদশবা ) রর 

ইন্দু। (সচকিতে) লখি। কে বেন, এক, জন : 
এ দিকে আসছে! কি আশ্চর্য! এ দেবমাক়া 
ত কিছুই বুঝাতে পাচ্চি না।--গুমেছি, এই 
সব নির্জন প্রদেশে লর্ধধাই দেবদৈতাদের গতি- 
বিধি, হয়ত তাদের কেউ হতে .পারে। তবেই 

আর, আমরা ব্বেখীর পশ্চাতে 
(পশ্চাতে নুকাইরা করযোড়ে ঘেখীয 

তআমর। গেলেহ!, 

লৃকুই। 
গতি সকরুণ তয়ে ) ছে বনদেবি 1--ছে মাঃ শ্ 
এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা! করুন দি 

€ উই রাজকুমার অছয়ের প্রবেশ) 

“( স্বগত ) কি আম্চধ্য। 

মায়াকানদ 1--লোকে বলে, এই কাননে এক. 
পাষাপময়ী দেবী বা আছেন. দেবের 

ধরাহটা 
পাখছেনেরতে কোথা পালালো? এই লা সেই . 



শুদ্ধচিছছে সু্পানি ধরে + পৃ্ধা করের আপন 
| ভাবী প্ধীকে আর সী আপন তবিহ্যিৎ শ্বাধীকে 
সন্ভুখে বেখ.তে পায় ।--( সন্ুখে দুটি করিয়া): বা! 
আষে! আমার লম্মুখেই সেই পাধাপমন্ী বা 
স্বয়েছেদ | আর শুর পদতলে পুম্পরাশিও বিকীর্ণ 
দেখতে পাচ্ছি [--এই যে1--এ দিকে পুষ্পপান্রে 
আরও অনেক ফুল সাজানো রয়েছে 1--এ সব কে 
রাখলে? এই বিপ্রন অরণ্যে ত জন্প্রাধীরও সঞ্চার 
নাই1--( চিন্তা করি! ) ই, ভাও ত বটে! আজি 
যে রবিছেষ কন্যার স্ববর্ণঘলিরে গ্রবেশ করবেন 1--. 
সেই অন্তেই খা কোন অজ্ঞাততাগ্য পরিণয়াকাজ্জী 
এই দ্নেশীর পদতলে আপনার অদৃষ্ঠ পরীক্ষণ করে 
গিয়েছে.। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) ভা বেশ 
ত] আমিও কেন এই জগ্নে ভগব্তীর পাদপপ্সে 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি 
না| সেই-ই ভাল।--( পুষ্প গ্রহণ করিয়া) 
ছে বনদেবি] হে করুখামনি! যদি আমার ভাগো 
বিবাহ থাকে, তবে ধিনি আমার ভাবা পত্থা 
হবেন, দয়! করে তারে আমার সম্মুথে উপস্থিত 
করুন। আপনার প্রসার্দে যারে আমি এ স্থানে 
দেখতে পাবো, এজম্মে তীরে ছেড়ে অপর কোন 
রমণীর পাণ্রিগ্রছণ করবো না, এই আমার 
প্রতিজ্ঞা। 

(পু্পাঞলি প্রদান) 

স্বন। (ইন্গুষতীর হস্ত ধারণ করিয়। 
নহে) সখি! এখন আমারে! বড় তয় 

হচ্চে ।--( রাজপুর্রকে নির্দেশ করিয়া ) এ যে যুবা 
পুরুষটি দেখ.চ1,--বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোষার 
গ্বামী। এখম দেখলে  বনদেবীর কি অপূর্ব 
মহিমা 1 
ইশু। (কপট ক্রোষে ) হবমনন1 | তুই চুপ করু। 

ভোর কি একটুও লঙ্জা! নাই 1--এ মৃগয়াবেশী যে 
ফে,তা ত আমর! জানি না।--দেখ, ওর ছাতে 
অস্ত্র জাছে। হুর়ত আমাদের ইজনাকেই উনি বিনাশ 
কে পারেন | রি 

আ্থন। ( সহান্তে) সথি! . আমার আর সে 
.ত্ নাই। উনিই এই শিল্ুদেশের যুধয়াজ। আমি 

ৃ পরে অনেক বার ব্বেখিছ্ি। 
অজয়। (পরিক্রষণপুর্ক উততকে অবলোকন 

কারা সবিশ্ময়ে) এ কি? এরা কে? দেবী 
বি ানধা নাহ! রা অপরূপ রূপমাধুরী |. 

৮৮৭ বোষ হল্ষে 1 এন: উড: 
তমপান্ছন্্ বনস্থলীতে যানযকূলনযন্তবা  উতারু 
মনোহর কমলিমী কফি প্রশ্ুটিত হওয়া অন্ত: 
(ক্ষণকাল শীবব থাকিন1) হা, তাও ভ. হত্ে টা 
পারে! আধার পূজায় হুগ্রল্ন হয়েই -গব্দী 
বনছেবী এই ছুটি রমমীকে এখানে উপস্থিত 
করেছেন। এদেরি হধো এক্ষটিই আমার হাধয়-.. 
তোবিনী হবেল। (ফরযোড়ে দেখার প্রতি) হে. 
বন্দেবি] যা! তোমার কি অভিন্ধয খহিঙা বং 
তোমাকে শত বার গ্রপাম করি! যঙ্গি আমার 
অনুমান অগত্য না হয়, তা হলে এই ছি রম্য. 

মধ্য যেটি উবা-পদ্গিনীর ভ্তার সলজ্ছায় ইতৎ ছুল্ল* 

মৃশী, সেইটিই অবস্ত এই দ্জিরাক্জপুরের পাটেশ্বরী 
হবেন। দেবি! যঙ্ধি তোমার গ্রীচরপকৃপায় ভাগ্য" 
ক্রমে আমার এ অযূল্য স্রীত্ব লাত হয়, ত। হলেই 
আমার জীবদ সার্ক । (আকাশে ব্রানাদ) এ. 

কি? এমন শুভ সময়ে এ অপ্তত লক্ষণ কেন1--তবে 
কি দেবী আমার প্রতি ম্গ্রসর মন ]--দ্যার 
তাই বাকেমন করে বলি! প্রসয় নাহলে এষম 
সৃছুর্লও স্ত্রীরত্ব আমার সম্মুখে উপস্থিত কর্ুষেন 
কেন1-তবে হুয়ত ব্ন্্রই অন্তকুল ছয়ে আমার 
আশাবাক্যের পোষকত। কলে।”+€ অগ্রালয় 

ছইয়1 নলন্দার প্রতি) দু্দরি | আপনার] কে? 
আর এ অসময়ে এই বিপিন বিজন্ই থাকি. 
জনে ? 

দ্ৃুন। ( করযোড়ে রাজকুমার প্রা 
করি। ইনি-- ৃ 

ইন্দু। ( অনাস্তিকে ভ্রকুটীতলী কয়া) 
ছন্দ! তোর কি কিছুমাঁজে জ্ঞান দাই 1. | 

নুন ॥ ( জনান্তিকে সসপ্্রমে ) সখি! আহার. 
অপরাধ হয়েছে) বল দেখি, এখন কি পরিডয় 
দিই? ডা 

ইন্দু। ( জনান্তিকে ) বঙ্ আমরা খশ এ 
কন্ঠা, এই দেশেই বগতি। ০৭ 

অজয়। (জুলন্দার প্রতি) হরি সদ | 
আধার প্রশ্পের উদ্ভর দিচ্ছো না ফেল? ক 

হুম। রাছকুষার | আমরা কেপে, শেরে 
আপনার পিতার রাজ্যোই আনাদের বাস? 

অন্গয়। তয়! বোধ হয়, তুমি আহার 
বঞ্চনা! কচ্চে!। ভোষার, সঙ্গিনী কখনই শিক” নর 

দ্ছিতা নন। তুমি হবর়ের পার ব্ঠ করে রা 
অকপটে বঙ্গ, ইনি কে? 1 
এ যার কবামায এ বনী 



আবার? 

আন) সাছুমার | আছি আপনাকে যে 
র পরিচয় দিয়েডি, লেটি অবধার্ধ: ভাববেন না। 
লোকের রুখে এই. দেবীর কনা: শুনে পারা 
 শ্খানে এসেছি। টি ৃ 
... স্অন্ছয়। ভুরি! নি? মারে প্রতারণা 

কয়ে, কিন্তু দেবতার প্রহঞ্কক দন। 

হাজি দংশন পাই । মা-ই হোক, আমি,স্্রই ঘন" 
কেদীর সাক্ষাতে প্রস্থি্া কক্ধেছি, ধরছি কখনো! 
 দিশুরাজ-লিংহালদ গ্রহণ করি, আর যদি কখনো! 
 গরিণয়জতে অনু্াধী হই, তা ছলে তোলার এ 
শ্রিয়লনধীই সিছুয়াছোর ভাবী মহারাসী,। আর 
আমার একমাত্র সহ্বর্পিষী হযেন। (দেখীর গ্রতি) | 
দেবি! আপনিই এর সাক্গী। হে দি 
হে সনাতন পর্যাতকূল | তোময়াও এর সাক্ষী। 
এ নানীরত্বই প্জিদেশের তাষী পাটেশ্বরী।-- 
(আাকাশে বশ্রধ্যদি) এ কি? এ কি কুলক্ষণের 
পূর্ববলক্ষণ 1 ( দ্বগত )+-এ সকল দেবমায়,-- 

মানববুদ্ধির অতীত ।--এর। কি ভবে যথার্থই 
ষণিক্ কন্ত। 1--আর তাই-ই হা কেমন করে বগি! 
মানসলরোবর তিন অন্তরে কি কখনো কনকস্পল্প 
গ্রশ্চুটিত হয় ?--পতিতপাধনী ভাঙীরখী হিদাদ্রির 
মপিময় গৃহেই জন্মগ্রছণ করেন। এ 

স্ুন। (সহাগ্ত যুখে) রাজকুমার! আপনি 
ক্ষত্রিয়, আন বাঘচক্রবন্-তা আপনি একজন 
যেণের মেয়ে বিবাহ করবেন? 

অজয়। গুযুধি! তোমার ও প্রতারণায় 
আমার মন প্রতারিত হতে চায়না । শকুস্তলাকে 

অহধি কথের আশ্রমে দেখে রাজা হুত্বস্তের হৃদয়ই 
ওঁকে তীর পরিচয় দিয়েছিল, "এ যে খ্াবিপালিত, 

স্ত্রীরত্ব, উনি কখনই আজ্ণ-কল্ত। নন।” আমার 
_ হাদয়ও তেমনি আমাকে এই কথ! বলছে” 
তোমার এ সব্ধী বশিক্-কর্ক। নম। 

. ইন্ু। (হনলার প্রতি) সখি! মানক-হৃে 
কখনো কি জ্রান্তি জন্মে না? 

অজয। (হলনা গতি) সবি! লে কিছ 
 খ্হসস্তব নয়।. কিন্তু. 

( নেপথে] শৃজধ্বনি) ওকে জাখকুদার কোথায় 
না কোথায় 1-দেখ+ তার অস্থকে 
একটা ব্যানজে 'আক্রদণ করেছে! 
অঙয়। সার হ্যা) স্তবে শাছি এখন 

নি (শা কিক) 

তোমার 
সহ্চরী যে ফোন অহককুলসসন্ভবা, ভাতে আর কিছু 

টন পরদেধর আর ও সপে ৫ | 
প্রার্থনা এই বে/ছতি শী বেন, ভোমাধের 
পুনর্ঘশন-হখ লা করি। 

(মেপথ্যে)-গরে 1... আবীর. শৃধ্বনি: ক্। | 
রাজকুমার না-হগে খই স্বীধণ ব্যাঞকে সার কে | 

: নিয়ন কক্ষে পারে 1. 
আজায়। €েবীকে পরশা, কষবিয়া হুক 

প্রতি ) তুনয়ি! বেদন পঞ্ধে সুগন্ধ চিরবিরাজিত, 
দি তোমার এ যনোয়োহিনী বাথ, খাবার গছ | 

. চিরকাগের মিষিদ্ক ' প্রতিক জোল। 
(শা আমাকে এখন বিহার বি নাদেখ, দেব 
রখের পতাকা প্রতিকূল বায়ে র্ধেহ বিপনীত 
ঘিকে উড়তে থাকে, বদিও খাদি এম, চঞ্জেব, 
তথাপি খামার মন ডি ডোনার বীর দিকেই | 
থাকলো | . 

[ইনুমতীর গ্রতি সতৃষণ দ নয়নে মেরীগেক 
করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান ॥ 

নুন। লি! তোমার মুখে যে আর কথা সরে 
না। আর আখি ছুটি জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্চি। 
একি 1--এ কি1-ধৈর্যয অবলম্বন কর।-এমন। 
সময়ে ক্রন্দন অমজলের লক্ষপ। 

ইনু। চল্ সখি, এখন আমরা যাই। দেখও 
যে ব্যা্র এ রাঞকুমারেয় অন্থকে আক্রমণ করেছে, 
সে হয়ত এধানেও আসতে পারে। তা হলে কে 

আমাদের রক্ষা করবে? 
স্থন। দেখ সখি, অরুন্ধতী দেবী দৈষনির়্ে কি 

জপগ্ডিতা ! 
ইল্দু। তাই ত| কি আশ্চর্য! এখন. রখ, 

ভবিষ্যতের গর্ভে কি জাছে। তা দেখ$ তো পেটে 
প্রায় কোন কথাই পাক পায় না। রাজপুত্র 
আবার ফিরে এলে কে জানে, তুই কি লা বলে 
ফেলিস্।--তা আয্। আমর] এখন যাই। আজ 
ঘা দেখলেষ, তা সত্য কি স্বধাজে। এয প্রাণ 

কেবল তবেই হবে। তাকায় এখদ। রর 
উপরের শান রঃ 

দ্বিতীয় পর হা 
শি ্াজপ্রাসাদ গর বা ॥. রর 

(তৃদ্ধ বাজার প্রবেশ) | 
( পরিক্রমণপূর্যাক শ্বগত) এ যে. রাজা । 

রঃ কশিকান, ভার 9 লন্দেহ হনাই। । ডা হাক? 1 



| পুর হয়ে পিতার আইজ! অবহেলা করে,এ কহ! 
কেউ কোথাও গুসেছে?, যা) হোক, রোষপয়বণ ইয়ে 
(নহুমা! কোন কর করা সমুচিত নি (কাছে) 
মৌধারিক। ৃ 

বাহক রথে) 
. ীবা। মহারাজ |... 

০ নস্বাজা। ম্ীকে সি খজ এ দে শাদ 
ক ; 
এঝৌবা। রাঙা শিরা) । 
ু রা 
ৰা 

:সরামচজ, পিড়্ আজ প্রি 

দলীদের স্তায় চতুর্দশ বৎসর ধমে বনে পরিভ্রমণ 
করেম। আর, এ ছুরত্ত ফলিযুগে দেখছি, পিতা 
বদি সর্ধাপ্রবন্ধে পত্রের শুভাহুষঠান করেন, তবুও 
গুজে ভার প্রতিকূল হয়। পূর্বতন হিজের! বধার্থই 
বলেছেন যে “কালের গতি অতি কুটিলা |” 

( মন্ত্রী প্রবেশ ) 

. অসত্রী। মহারাজের জয় হউক] মহারাজ যে 
এ আধীনকে এত প্রত্যুষে প্ররণ করেছেন, এ তার 
পরম সৌতাগা। কিন্ত, এ অসামক্িক বরণের 
কারণটি অনুভূত হচ্ছে ন1। 
আ্থাজ1। মন্ত্ি। এযে কলিকাল,তার কোনই 

সন্দেহ দাই। 
মন্ত্রী। মহারাজ। এ কথা র্ধলাধারণেই ত 

হানে হুর্যোদেৰ যে প্রথমে পূর্ব দিকে উদিত ভূন, 
ত1 যেন লোকফে বলে দিতে হয় না, 
এ যে করিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে, 

 গেওয়ার অপেক্ষা রাখে দা) সকলেই এ কথা 
| জানে ঃ কিন্ত এরূপ সর্বজনবিদিত বিবঙ্ধের উল্লেখ 
|. বরা হচ্ছে কেন, আর এখানেই বা এ লময়ে মহা- 

রাঙ্জের আগনন হয়েছে, (কেন, এ অধীন তাই 
| বিভাগ ছচ্ছে। 

7. কাজা, হবি কাপ দ সমস্ত বি আমার মি 
জ্নাই। 8. : 
আজী। এর কারণ কি? নয়বর | আপনার 

নু কিসের অভাব? ্বসং মা কমলা রাজগৃছে চির- 
. নিধাসিনী) এ রাজ্য রামরাজোর জায় শাসিত ) 
 শুজ রূপে কাঁতিকের। আর নীরবীর্ধে৷ পার্থগনৃশ। 
” কলা রূপে লক্ষীন্বরূপিনী। গপে লরশ্বতীসদূশ । 
পনি, তা যশোবানে পি টা 

| সি করে, এ সকল খা, পক্ষে ধা? বো (2. কাঠি গবাম ীব হাব আনন ও 

 বাহা। (বগ্) জে্াযুগে ু পাথজস রা মর আসর দ় 
কীনা . অগ্তাগা লৌক, বে আর লাই) 
মাজত গ - রাজনিংহাসন পরিষ্যাগ করে, 

জা), দি কস থে.লং 

জানো যে, জয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ কগে। আঁ : 
পঞ্চালপত্িয সমীপে তৃত প্রেরণ করেছি। সবজয়ব 
য়াজকন্তাকে নানা রূপে ও নান! গুণে ভূষিত করে। 
গত কল্য সায়ংকালে, আমি অঙয়ের নিকট এ 
প্রসঙ্গ কল্পে, লে একেবারে রাঁগান্ধ হয়ে আমায় 

- বল্পে। “পিতা, আমার অনুমতি বিনা, আপমি এ. 
কর্ম ফেন কয়েন?” অনুমতি! পিতারে কি 
কখনে। এ লব ব্যিয়ে পুজের অন্থমতি নিতে হয়? 
ইচ্ছা করে, ছুরাচারের অত্তকচ্ছেন করে ফেলি! 
তাতুদিকি বল মন্ত্র! এরূপ অপধান সহ কয়া 
অপেক্ষ! পিভৃপিতামছ্র জলপিণ্ডের লোপ কয়া, 
আমার বিরেচনায় শ্রেয়ঃ। 

মন্ত্রী। কি লর্ধবনাশ | বছারাদ, এরাপ কষ্ষল্স 
কি আপনার উপযুক্ত? যেয়াজপিংহ অয়দ্রথ বীর 
বীর্ধে পাগুব-রখিদলকে রণমুখে পরাভূত ফরে- 
ছিলেন, যে বারপ্রবরকে, বীরধর্শ-ব্িভূতি অনীতি-. 
মার্দ অবলম্বন করে ধন যুদ্ধে নিহত করেন, 
মহারাজের এ প্রপ্তাব শ্রবণ করে, সেই রাজী 
পয়্রখ অবধি মহারাজের স্বর পিতা পর্যাপ্ত 
লমন্ত রাজরধির ক্রন্দনধ্যদি যেদ আমার কর্ণে : 
গ্রধেশ কচ্চে। রাজকুমার খর নিতান্ত গু 
নিতান্ত ধর্গপরায়ণ, তিনি যে মছারাছের লহিতি . 

এরূপ উদ্মার্গানী জনের ভায় অশি্াচার করেছেন, 
অব্ন্তই এর ফোন না কোন নিগুঢ় কারণ আছে। 
সেই গুঢ় কারণের অন্থুপন্ধান করা আমাদের 
সর্ধাদৌ উচিত ছচ্চে। রাজফুমান্থী শশিফলা 
তার অগ্রজের লাতিশর শ্রিষপাজী $ : এ আধীগেক 
্ষু্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ জন্ধকার দুর. 
কর্তে লক্ষম। অতঞব মহারাজ, তীকেই দ্বরণ 
করুন। স্্ী-বুদ্ধি সর্ব পরিকীর্িতা। ভাতে 
আবার ই শশিকলা রং দরগধীরপিরি। ও 
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লীগ) 0 
5 (তীরের বেশ) 
 লীবা। নি রর 

ও কাজা ।” শশিকলাকে এখানে আসতে ব্ল। 
রা শী! রাঙ-াজা শিরোধার্য। 
৪ 88 [শ্িস্থান। 

রাজা। এয যে ফোন গুঢ় কারণ আছে, তার 
আর কোনই সন্দেহ নাই। অন্রয় যেম আজ কাল 

_ ক্িপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। লে সর্বদা দুফোষল রং 
ক্ষোকিল-শ্বরে আমার সহিত কথাবার্ত। কছিত। 
কিন্তু কাল একেবারে বাজগর্জন করে উঠলো । 

€শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ) 

 শশি। (গলবস্ে রাথাকে অতিষাদম করিয়া) 
পিশতঃ| দাসীফে কেন প্মরণ কয়েছেন? 

রাজা। বসে] চিরজীবিনী হও। তোষার 
অগ্রন্ধের এ কি অবস্থা? এর কারণ তুমি কি কিছু 
জাদ? 

শশি। পিতঃ! দাদ! আমাকে শ্রাণাধিক 
দেহ করেন, এবং আপন ম্বখ-ছুঃখের সকল কথাই 
অনঙ্গিপ্জ চিভে আমাকে বলেন। তীর বর্তমান 
চিত্ত-বিকারের সমুদয় কারণই জানি অবগত আছি। 
কিন্তু তিদি আঘাফে সে পৰ বথা ব্যক্ত-করতে 
মিষেধ করেছেন। ৃ ূ 

রাছ।। বসে! পিতৃ-াজ। অবনত করার 
মাপাতক জন্সে। তা তোযার এই বিশ্বাস. 
খ্াতকতায় যদি কোন পাপ হয়, তবে লে পাপ 
আমার আনীর্বাদে ঘুয় হবে| অভএব। তুমি 

| নিশকচিতে লে লব কখ! আমাকে ধল। 
শশি। প্রায় ছুই যাল গত হলো, এক দিন 

ধা মৃগয়ার্ঘ এফ বনে গ্রাধেশ করেছিলেন। একটা 
ব্রাহের অন্ুসযপঞ্রেষে, 
উপস্থিত হন) সেই স্থানে এক পাধাপময়ী বেবী- 

প্রতিমা, আর ভার গীঠসনিবি পুপ্পগাশি রেখে 
. পান। তিনি ইস্িপুর্ষ্বে যারাকাননেয দাষ এবং 

|  দ্েশী- -প্রতিদায় মাহা গুনেছিলেন। সেই দিন 

লেই লময়ে, 

ইট ইবন, পারি দেখতে গেলেন। ই 

1 ঃ মধ্যে দি নকুল ব বলে ০১০) ৮ 
৮ ট - তিনি দেবীর সন্ুখে ষঁরে ঘয়ণ করেছেল। আর. ১- 

_. প্রতিজ্ঞা করেছেন বে, তাকে বৈ জার ফোন স্ত্রীকে .. 
পা এ জনে বিবাহ করবেন না.। রঃ 

_- ভাবানর হয়েছে। 

স্াঙ্গা। হি জ চে ম্প। দক 

পর্বত কাননপ্রান্তে 

:.. ধায়েব ফ্তা-রাশিতে প্রবেশ করছেন 

.. দেখে, তিনি সেই পুষ্প নিয়ে দেবীর পরলে ষেষন 2 

_পুষ্পাঞ্জণি দিয়ে পুপ্ধা করলেন। ৃ অধনি লঙসা চি 
.. আকাশে বআধ্বগি হলো! আর দেবীর পশ্চান্তাগে রে | 

লেই অথবি গাধার 

রাজ) (খস্্কে করাখাত করিয়া ). কি 
র্ধনাশ এত্ত দিনের পর এ মহঘংশ কিলতাই 
বিজুপ্ত হলে? ই 

মনত্রী। (অত্রাসে) ছারা, এপ আশার রঃ 
কারণ কি? 
রাজা। মন্ত্র! তুমি কিবানে না, এইনপ 

এক জনশ্রুতি আছে যে, এই বংশের ফোন রাজা 
বা রাজকুষার গ্র' বনাধিষ্ঠাত্রী পাধাণধয়ী দেবীকে 

 পুশ্পাঞ্জলি দিয়ে পুঙ্ধা করলে, অদৃ্টপূর্ব রূপ- 
গুণশালিশী কোন রম্লীকে দ্বেখতে পায় সত্য, 
কিন্ব অতি শীস্রই তাঁকে পেই অভাগিনীর সহিত 
শমন*গৃছে আতিথ্য স্বীকার কর্তে হয়| আর 
তার সমুদয় বাসম। চিরদিনের জন্ত শু হয়ে যায়! 
হায়) হার! অজয় কেন এ মায়াকাননে প্রবেশ 
করেছিল!-ছা পুন! বিধাতা তোর ভাগ্যে ফি 
এই লিখেছিলেন! ( দীর্ঘনিষ্বাস পরিত্যাগ ) 
কিন্তু দেখ মন্ত্র! এ রোগের যে নিতান্তই ওধধ 
নাই, তা নয়। এখনে! যদি অজয়কে এই অন 
লহ্ষল্প হতে নিবৃদ্ত কর। যেতে পারে, ত1 হলে রক্ষা 
আছে। দেখনা শশিকল!! তোমার দাদ! যাতে 
এ বাসনা পরিত্যাগ করে, তুমি না প্রাণপণে রং | 
চেষ্টা দেখ। রি 

( নেপখো পুরুষোক্ি বির" বত) : 

এমা তোমার দাদা! আছ) কি দে 
বিষয়! তা আমি আরবী গুতাবে থাকি, ভুষি 
গিয়ে তোমার দাদার স্দে সাক্ষাৎ কর। আর. 
তারে এই প্রাণ-লংহারফ। বংশ-নাশক সগ্বল্প হতে . 
নিবৃত্ত করবার জরে লাবাহতে চেষ্টা কর। ভগব্ডী 
বংগ্দেবী স্বয়ং তোমা বসনায় সদন পাদ টা 
শ্রীচরণে রই প্রার্ঘনা। : তে পা 

এক রি নি রা! ও যী, অন্ত দিক দিয়া ৰ রা 
শিকল গু ৪ কাঞনমালার আসান । 

০ 
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[.. এখানে উপস্থিত হয়েছেন। 
শি পঞ্চালয়াজ সর্ববানধঃকরণে অনুমোদন করেছেন। 

মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল? 
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এক হনোযোহিদীকে দেখতে গেলেন। ভিনি... 
নরনারী কি আরনুন্থরী, ভা পরমেশ্বরই জাদেন। 

সকলে। (সবিশ্বয়ে)ভায় পরমগাশর? 
শুনা । তাকে ধেখে মহারাজ একেবারে 
নু প্রার এবং ভদগতন্যদর হয়ে, দেবীর পন্থুখে 
এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সেই জুন্যী ব্যতীত অন্ত 
কোন আতকে কখন পত্বীত্বে গ্রহণ করবেন না।. 
আমার তয় হচ্ছে বে, পঞ্চালাবিপতির দুতকে 
তগ্রননোরথে ফিরে যেতে হবে। মন্থারাঙজ পন র 
স্বাধীন) কর্তৃপক্ষ কেছই নাই। এখন তার 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 
এপ লিক্পমগর 1--রাজপুরী ।-_রাজসতা। 

(কতিপর নাগরিকের প্রবেশ ) 
প্র-না। মহাশয়] এ কি সত্য কথা যে, 

পঞ্চালপতি এ নগরৈ দত প্রেরণ করেছেন? আর 
এ বিবাহে তার নাকি সম্পূর্ধ সম্মতি জাছে? 

ঘি-না। আল্ঞ! হা) দূত মহাশ গত কল্য 
শুনেছি, এ বিবান্ধে 

ত-না। মহাশয়! আপনার সঙ্গেকি দত 

দিনা । না মহাশর! কিন্তু আমি লোক- 
পরন্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে 
এখানে এসেছেন। 

তনা। আমাদের মহারাজের কি সৌতাগ্য। 
কায়ণ, পঞ্চালপতির একমাত্র কতা, দ্বিত'য় সন্তান 
সন্ধতি নাই। তিনি স্বয়ংও এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। 
এ সময়। এ সম্বন্ধ হলে, তীর স্বর্মারোহণের পর, 
পিদ্ধু ও পঞ্চালরাঞ্জা একআভূত হবে। এইরপেই ভগবান্ লিদ্নদ, বছৃতর নদনদীর প্রবাহ সহকারে 
এত খ্রবলকার হয়েছেন। 

প্র-না। মছাশর | আশা পরম মায়াবিনী | হৃতরাং আমর! সকলেই এইরূপ আশা করি বটে। 
কেন না, আমরা সকলেই মহারাজের শুতানধযায়ী, 
কিন্তু এ সন্ধে বিলক্ষণ বাঁধা আছে। 

সকফলে। (সসম্ষে) বলেন কি, বলেন কি] 
কি বাধ! মহাশর ? 

প্র-না।” জনরবের ধিগন্তব্যাপী ধ্বনি কি 
আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই? 

সকলে। কি জনরবৰ মহাশয়! 
গ্র-না। খআপনার] কি গুনেন নাই যে, এক দিন আমাদের বর্তমান মহারাজ এক বরাছের 

আছলরণপ্রসজে মায়া-কাননে প্রবেশ করেন। 
আর, সেই কাননে প্রতিষ্ঠিত পাষ!ণময়ী বনদেবীর 

(পদতলে পুণ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা করেন। 
: সকলে। ( সকৌহুকে ) মহাশয়! তার পর 

কিছলো? 
প্র-না। যছারাজ যেমন বনদেবীর পাদলীঠে 

পুস্াঞ্চলি প্রধান করলেন, অমনি সন্ধে সধীপঙ্গিনী 
ইস ৩ 

গ্বমন্দির পরিত্যাগ কচ্ছেন। 

ব্বেচ্ছাচায়ী মনকে কে ফেরাতে পারে? 
লফলে। হা, এ হলে তো! বিলক্গণই বাধা 

বটে! তা ৰা 
কি? ৃ 

প্র-না। আপনাদের ছন্ম এই সিদ্ধুদেশে) 
শৈশবাবধি এখানেই বাস করছেন) তা আপনার! 
দায়া-কাননের নাম শুনেন নাই? একি আশ্চর্য্য 
সে যা ছোক, পঞ্চালাধিপতির প্রস্তাষে অসন্গত 

হোক, মহাশয় ! মায়া-কানন 

হওয়া নিতান্ত অশ্রেয়ঃ কার্ধ্য। এরা অতীব 
প্রাচীন বংশীয় রাজ!। : 

তৃ'না। (লগর্কে) মহাশয়] আমাদের এ 
রাজবংখকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন? 
পঞ্চালাধিপতির পূর্বপুরুষ পাণওডদের শ্বশুর ছিলেন 
বটে) আর জামাতৃছিতৈবণার বশম্বদ হয়ে, স্থীয় 
তনয়বুগলের লহিত কুরুঙ্গেআে তীষপ রণনুখে 
আপলাকে উপহাগী করেছিলেন বটে) কিন্ত 
আপনি কি জানেন লা যে, আমাদের এই রাজা- 
বিরাজের বংশ-গৌরব বীর-গ্রবর জয়তরখ, স্বীয় 
বাহবীর্ষেয এক দিবস সন্গুখ-সময়ে সমুদয় পাওববল 
পরাঘুখ করেছিলেন? পরদিবস ধনঞজয় তাকে 
বধ করেন বটে) কিন্তু সে কেবল গ্রীকষের 
মায়াকৌশলে। | 

গ্র-না। যাহোক, এ সবন্ধ দিতান্ত বাঞছনীয়। 
বিধাতা করুন, তার অন্ুকম্পার়, আমাদের রাজ- . 
কুলরৰি পঞ্চাল-রাজকুল-কমলিনীকে গ্রুপ করুম। 
আর আমর! যেন তার মুসৌরতে নখ সন্তোষ 
লাত করি। যে সরোধরে কমলিনী প্রশ্ছুটিত 
ছয়, সে লরোবরের শৈবালকুলও তৎসম্পর্কে রম্য 
কান্তিখারণ করে। 

(নেপখ্যে হোপ ও বসত্রধধনি) 
এ গুদধন। হারাম রাজসতার 

(নেপথ্য বন্দীর বন্দনা ) 

স্পোকগ। 

আগননার্থে 

হই রি উকি না 



টি 2 

(রাঙা, মন্ত্রী ও কতিপর পার্থচর 

পুরুষের গ্রাবেশ ) 

সকল সভ্য । (উচ্চৈঃশ্বরে) মহারাজের জয় 

হউক | মহারাজ চিরবিজয়ী ছোন! 
(রাজার ম্লানব্গনে ধীরে ধীরে পিংহাসনে উপবেশন) 

রাঁজা। পিংহাসনে উপবেশন,। আর রাজ- 
মুকুট শিরে ধারণ করা লাখারপের বিবেচনায় পরম 
সৌত!গ্োের লক্ষণ) এমন কি, এই দিমিভ শত 
শত জনপদ যুদ্ধানলে তণ্দীভূত হচ্ছে, শত সহ 
নুপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি উৎকট ছুক্কৃতি সাধন কজ্ছেন। 
অধিক কি, স্থলবিশেষে, এই লৌতাগ্যলোতে 
নরাধম পুঞজ। পিতৃছত্যারপ নহাপাপেও প্রবৃত্ত 
হচ্ছে। কিন্তু আমার লামান্ত জ্ঞানে, এ সৌতাগ্য 
প্রার্থনীয় নয়; অন্তকার এ দিন আমার জ্ঞানে 
অন্তত দ্লিন। কেন না,যে ইন্ত্রতুল) পরাক্রহশালা 
রাজের এক [দন শ্বকীর তেজঃগ্রতাবে এই 
সিংহালন লমলঙ্কৃত করেছিলেন।-যে উদ্নত শিরো- 
দেশে এক দিন এই মুকুট শোতা বিস্তার করেছিল, 
সেই নহাপুরুষ আঙ্জ কোথায়? সে উচ শির 
এখন কোথায়? হায়! মাদৃশ খন্পোত আজ কি 
নিশানাথের উচ্চাসন আঁধকার করতে এসেছে 
য। ছোকঃ আমার সভায় সাবান্ত ব্যাক যে, এ ভুর্বাছ 
তার বহদ করতে লাছল।৷ হরেছে। লে ফেবল 
আপনাদের তরসান়্। 

সকলে। (হুস্ব উত্োলনপূর্ধবক, পাহলাদে ) 
মহারাজের জয় ছটক! 

প্র-ন।| ( [তীর লাগরিকের প্রতি জনাস্তিকে ) 
মহাশয়] দেখলেন, খআানাদের মহারাজের কি 

দুলপতা! কি অমায্সিকতা! কি নিষউভাবিত।! 
যৌবলারস্তে ধায। ঈদৃশ উচ্চ পদ প্রাণ্ড হন, তার! 
প্রায়ই গৌসবে ফেটে পড়েন। তা দেখুন শাগ্ডিলয 
মছাশর | এরাঞজার রাজ্যে প্রজার বে কত মত 
সুখলাভ হুবে, তা এখন বণনা করে শেষ কর 

ধায় না। 
ন্বশ্ন। | ( জনাস্থিকে, ) পরহেশর তাই করুন| 

মশক] রকেন। বড় গুপ, প্রাচীন রা অনৃত- 
থায়াবৎ। অমর করে না বটে, কিন্তু হৃদয় মধুষর 
করে। ॥ 

মন্ত্র র্থাবতার 1, গত বল্য পঞ্চালাবি- 
পতন দূত এ রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেদ। 
তার বখাবধ জাতখ্য করা হয়েছে। এখন তিনি 

দাইকেল্সথাবলী 

বান ক এ সভাণ্ে রাজা। 

আহ্বান .কর! হৌক। এলপি আমাদে। 
নিতান্ত আত্মীয। তু 

| [ীর প্রস্থান। 
য়াজা। বনঞয়| আগামী শ্রাতঃকালে, 

আমি শুগয়ার্থে বহিগর্তি হব। বল দেখি, কোন্ 
বনে মৃগয়! ব্যাপার ছুচারুরূপে সম্প হতে পারে? 

এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার 
অজানিত। 

ধন। বর্খাবতার! এ আপনার অঙ্থগ্রহ মাত্র। 
এ দাস কল্য যহারাণরকে এমন এক অরপ্যানীতত 
লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও বীরবাছও .. 
শর ক্ষেপে ক্লান্ত হবে, সন্দেহ নাই। 

(দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ ) 

দৃত। মহারাজের আনম হৌকু। এ ক্ষুদ্র 
স্রা্ষণ পঞ্চালর়াজের প্রেরিত দত) মছারাঞ্জকে 
আশীর্বাদ করছে। 

রাজা। (প্রণামপূর্ব্বক সবিনয়ে ) 
আজ! ছোক। 

দৃত | ( উপবেশন করিয়1) মহারাজ ! আমার 
প্রভু পঞ্চালাধিপতির গুণকীর্তন অবশ্টাই জাপনার 
কর্ণগোঁচর হয়েছে। 

রাজা। পঞ্চালপতি আমাদের . পরমাত্সীয় ॥ 
তার গুরুতর যশঃজ্যোতন।, তগবান্ রোহিনীপতির 
কিরণজালবৎ এ তারতকাজ্য নুদীপ্ড করেছে! 
অতএব তার পরিচয় আমাকে দেওয়! বাহুল্য” 
মাঝ। তা সে রাজচক্রব্তী, কি উদ্দেশে আপনাকে ০ 
এ ক্ষুত্র নগরে প্রেরণ করেছেন? 

দৃত। মহারাজ! আপনি কি অবগত নন 
যে, আপনার স্বর্গীয় পিতা বৃদ্ধ ছারা, রাজ- 
কুমারী শ্ীধ্তী শশিনৃখীর সহিত আপনার শুত 
সম্বন্ধ সংঘটন সংকল্পে আমাদের যছছারাজজের নিকট 
প্রস্তাব করেছিলেন? এ প্রপর্ষে আমাদের 
যারাজ পরমাপ্যাযিত হয়ে সর্বান্তঃকরণে অনু 
মোদন করেছেন। দুতরাং এ বিষয়ে ইতিকর্তব্যতা 
এখনই আপনাকেই স্থিয় কর্তে হযে। বর্ধাব্ভার। 
আপনি দ্বিতীয় পনীক্ত্ত অবতার (বিধান! ৃ 

বলতে 

 বআাপনার মঙ্গল করুন! 
ক্লাজ!। (শ্বগত) কি (পক. যে প্রচণ্ড 

হাত্যার ভয়ে আসি স্বীয় হদয়রূপ তরণীকে ব্যগ্রভাবে . 
কুলািমুখে পরিচালন করেছিলেম, সেই বাত্যা . 

খ্রাখথন। কঞ্জেন, বছারাজ তার. বক্তব্য শ্রবণ করেন 1 থে টি আর হলো । ছেদ! ভূবি শান্ত হও । 



আধার কে? সে ত ভাগ আমার হলোমশিরের 
মিত্য পৃছা দেবতা নম্ক? (শ্রকাতে) দু বহাশিয় | 
আধার স্বর্গা্থ জনক যে এপ প্রস্তাব করেছিলেন, 

বরন উপহার দিব 
০ টে 

নি ইত ২72 

 মারাকানন 

: হবেন। । (লেখা হোব, এ ই কথা 
॥ স্খাপি একে কখনই গা 

কনা সবে ছোষদ করে, শুকর. 

অঙ্গীকারতঙগজন হতে দেষ না। শশি্কখী 

তা আমি লোকমুখে শ্রুত আছি। কিন্তু যখন 
তিনি এরূপ পরল করেছিলেন, তখন তার যনে এ 
ভাবেয়'উদয় না হয়ে থাকবে, দেব ও পিতৃগণ 
তাকে এত শীত হ্বর্গ-খামে আহ্বান করবেন। 

দবৃত। (সবিদ্দয়ে) মহারাজ, এরূপ আকা! 
কেন কচ্ছেম? 

রাজা। আপনি বৃদ্ধ ও পঙ্ডিত ব্যক্তি, 
বিশেষতঃ নীতিজ্ঞও বটেন। জাপনি কি জাঁমেন 
না,.ষে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্ধয নির্বা।ছ 
কর্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই তায, আর 
প্রজজাবর্গই সম্তানসদৃশ হওয়া! উচিত। আমার এই 
ইচ্ছা যে, স্বীয় দুখবাসনা বিশ্বৃত ছয়ে, র্কতি-পুঙ্ের 
সর্বাজীপ শৃখাম্বেষণ করি। 

দুত। মহারাজ | এ লকল তপন্থী ও উদ্বাসীনের 
কথা। পূর্বের কত শত রাজি এই তারতভূমিতে 
অবভীর্ণ হয়েছেন) কিন্ত তাদের কেহই ত 
মহারাজের চায় এরূপে ইতি লুখতোগে বিমুখ 
হন নাই? 

রাজ।। দত মহাশয়! লকলের মানসিক 
প্রবৃতি একরূপ নয়। আকাশে অগণ) তারকারাজি 
বিরাক্গ কচ । কিন্ত, পকলেই তো! সম্কায় নয়। 

খনিগর্তে অসংখ্য মণি আছে) কিন্তু সকলেরই তে! 
 লমমূল্য ও সহজ্যোতি নয়। অন্ত অন্ত রাজধিরা 

যে পথগামী হয়েছেন) আমি যে সেই পথেই গহন 
করবো, এও বড় যুক্তিযুক্ত জুচ্ছে ন1। 

দুদ (গাত্রোথানপূর্ববক কিঞফিৎ লক্কোষে) 
তবে কফি যহারাঁজের এই ইচ্ছা যে, হিজধকেশযী 
পঞ্চালেজের লঙিত এ সন্বন্ধ-বন্ধন না হয়? 

মন্ত্রী! ছুত মহাশয়! আসন গ্রহণ করদ| 
এ সকল একদিনের কথা লয়।  মহারাছের অতি 

প্অমী বয়স) বাল-্যগাব-সহজ যানলিক চালা, 
লমাক্ বিবেচনা আয়ত্ত হয় দাই। আপনি বন্থুন। . 

শ্রন্না। ( দ্বিতীয় জাগরিকের গ্ররতি জনাস্িকে-) 
কেমন বহাশক, গুনলেদ তো? এখন বলুন, জলরব 

সত]"কি হিখা? আপনি ধেখবেন। এ বিশ্বা 
| | কখনই হবে না। জাতে হতে ফেবল মহারাজের 

শকদলমযে অতঃপর এফবি একজন গণ্য 
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ছলে ওঠে। খর রাজা বিজরমকেশরী ! হি টে 
দ্ধ নট ছয়, তবে তখন হিজ্রফেশরীর পয়াজম 

ভনা। ঈদ সয় রাজার জে কোদ্ বীর 
পুরুষ, রণ-দে বীর লন্ুখে স্বীয় জীবন বলিত্বরপ গরদা 
কতে কাতর হবে? কিন্তু এখন চুপ করুম, শুনি 
মহায়াজ কি উত্তর ঘেদ। . 

রাজা । পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিভৃত্বামে 
গণনা! করি। নুতরাং তীর ভুহিতার পাপিগ্রথণ, 
বোধ হয়, আবার পক্ষে বিধের নয়। 2 
 স্থৃত। মহারাজ | আপনি বিজচু়ামণি! 

পিতৃস্থলে একজনকে গণনা! করি ব'লে যে, তার 
কভার পাশিগ্রহণ কর! অগ্থচিত, এ কথ! আপনার 
সমযোগা নয়। (করযোড় করিয়া) মছায়াজ! 
এ অধীনের বা! এই যে, জাপমি পঞ্চালপতিকে 
প্রকৃতরূপে পিতৃস্বাসে স্থাপন করুন| স্তর যে 
শান্সাছসায়ে পিতৃবৎ পৃজা। তা মহারাজের 
অবিদিত নয়। এ সন্ন্ধ সংঘটন ছ'লে, উতয় রাজ্য 
হৃখ-সন্োষে পরিপূর্ণ হষে। আর মহারাজের 
শক্ররাজয, খাওবের সভায় তল্দীভূত হয়ে যাবে। 

রাজ।। (ঈবৎবিক্কৃত স্বরে) এ হিধয় এত 
শর্ত স্থির হতে পারে না। আপনি যন্িধরের 
সহিত এ লম্পর্কে পরামর্শ করুদ | দেখুন, অস্ত্রিব়, 
দূত বছাশয়ের আতিথ্াকার্ষেয যেন কোনরূপ কট 
নাহুয়। 

মন্্রী। রাজ-আজ| শিয়োধার্ধয। 

(দোৌবারিফের প্রবেশ ) 

মহারাজের জয় হৌক! ছারাজ। দৌব!। 
তিন জন নগরবাসী একটি যুবতী স্ত্রীর স্থিত রাক্ষ-. : 

স্বারে উপস্থিত হয়েছে । তার মধ্যে যে ব্যজি 
সকল অপেক্ষা প্রাচীন, সে বলে.স-মহারাঙ্জের 

নিফট ভার কি নালিশ আছে। 
রাঙা। আচ্ছা, ভাবের রাজলতার আনয়ন” 

কর। - 
শৌবা। বে আজা মারা এ 

[প্রস্থান । 
রাজ! | মজিবর | এ ফি ব্যাপার? যুবতী 

 ম্্বীলোক রাজ-ছারে উপস্থিত) এ ত সানান্ত 

দ্যাপার লা ছবে! | 

বোঁধ হয়, রাসমিখানে (হিচারারথী ০ হ্্রী। 
হবে এসেছে। আপনি ধর্ঁতবতার ) আপনার : : 
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হৃত। (বন্তক -অবানত করিব মৃবরে) . 
১২ 

ন্ 

গদীপে কুলকামিনীরাও লাহম করে উপস্থিত হতে 

পারে। | 

( একটি যুবতী ভ্রীলোকের সহিত তিন জন 

পুরুষের প্রবেশ ) 

বদ্ধ। মহারাজের জয় হৌক| মহারাজ! 
আমি লিতাত্ত বিপন্গ্রদ্ত) এই যে বন্ঠাটি, এ 
আমার একমাত্র পন্ভতি) এই যুধকঘর ইহার 
পাশিগ্রহণার্থ। আমার ইচ্ছা এই যে, এ মদন 
নামক যুবকের সহিত আমার কহ্যার বিবাহ হয় 
কেন না, ইটি আমার সথাপুরে । কিন্ত, এই নৃসিংহ 
নামক ধুধা, আমার অন্তিমতে কন্তাটিকে গ্রহণ 
কতে সবাই সঠে&। মহারাজ! আমি একজন. কু 
ব্যকি বটে, কিন্ত রাজি ভীগ্কের অবস্থা আমার 
তাগেয ঘটেছে! এ দিকে চেদীশ্বর শিগুপাল, ও 
দিকে ঘারকাপতি গ্রাফ । আমি দা সঙ্কটে পড়ে 
রাজ-সম্লিধানে এসেছি, মহারাজ বিচার করুন| 

যাজা। গোত্রে ও অর্থ বিষয়ে এ উতয়ের 
কোনন্ধপ নানাধিক্য আছেকিনা? 

বৃদ্ধ। না মহারাজ | উভয়েই লৎকুলোতব, 
-উতয়েই ধশ্বর্যশালী | কিন্ধ, এই হদন আমার 
পরম প্রিয়পার! 

মন্ত্রী। (সহথান্ত বনে ) জারে ভুমি তো আর 
বিষাছ কতে য!চ্চ না! ৃ 

যাজ।। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্তাটি ফি: 
যৌবনসীমানায় পদার্পণ না কত্তেন, তা ছলে 
দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনি পাত্রে 
বন্াটি সমর্পণ করা আপনার সাধ্যার়ত হতো? 
কিন্তু, এখন, এর ছিতাছিত বোধ বিলঙ্গণ জন্মেছে) 
এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোবৃতি পরিচালনে বাধ! 
দেওয়া, বোধ হয় সঙ্গত নয়। কন্তাটির নাম কি? 

বৃন্ধ। মছারাত। এর নাম ভুঙতঙ1। 
রাজ1। তাল নৃতত্রে। বল দেখি, এই উতয় 

বুখকের মধ্যে ভূমি কাফে মনোনীত কয়েচ? 
স্ুত। ( লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি ) 
রাজা । দেখ বাছা, ঃ 

আবাকফে লজ্জা! করা সোনার ক্রীচিত নয়। বিশেষতঃ 
তোমায় ধনের ভাষ বর্দি বড় মন! ফর, তবে আহি 
কখনই বখার্থ হিটার কর্ছে পারি না। আর নিষ্চয় 
জেনে! এ. অবস্থায় ধর্দি অবিচার হয়, ভাতে 
তোমার বা ক্ষন্ঠি,- এই ভোদার সঙ্গীদের কুহায়ই 
তত সন্ধি লত্কাঙছনা মাই । অতএব, বাছা, জজ্জা 
ঝারিযযাগ ধরে আমার প্রশ্থের উত্তর দাও । 

আমি দেশাবিপতি) 

মহারাজ! মাদদকে আমি আপন লহোদরদরণ 
জানক্রি!  . ,» 

রাজা। কিবল্পে বাছা? 

নৃসিং। (ব্াঞ্ে অগ্রসর হইয়া) মহা! | 
ইনি বয্পেন। মনকে সছোদয়গ্থরূপ জ্ঞান করেন। 

রাজা । (বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়!) শুনঙ্গেন 
তো মছাশর! আপনার কণা মদনের সহিত 
পরিণয়প্রাধিনী নন। ০৭ 

মদ। মহারাজ! লুতদ্রা ত ম্পন্রপে কিছুই 
বল্লেন ন'। অতএব এ সিদ্ধান্ত মহারাজের 
সবুচিত হুচ্ছে না। 

মসত্রী। (সহানযুখে) তুমি ত দেখছি বিলক্ষণ 
 পঞ্ডিত | মদনকে আমি সঙ্বোদরশ্বরূপ জ্ঞান করি, 
এ কথাতে কি কিছু ল্পষ্ট বুঝতে পারছে না? 
সহোদরকে কি কেউ কখন বিবাহ করে থাকে? 

রাজা। আর হল্বেফল কি? (বৃদ্ধের প্রতি) 
মহাশয় । আপনি কণ্ঠাটি নৃসিংহকে অর্পণ করুন। 
বেগৰতী জোতদ্বতীর গতি আর শ্বাধীন মনো- 
বৃভি রোধ কনে প্রয়াস পাওয়া অন্ুচিত। আছে 
তাতে কৃতকার্ধয হওয়। দুঃসাধ্য) বদি বা কষ্ঠে- 
শ্েষ্ঠে কখঞ্চিৎ কৃতকার্য হওয়া বায়, তবু তাতে 
সাংলারিক অনি বই ই্লাভের সম্ভাবনা নাই, 

হুসিংহ। (উচ্চৈঃস্বরে ) বছারাজ্জের জয় হোক! 
রাজা। দেখুন মন্ত্রিবর! রাজকোধ হইতে 
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দশ সহ হুবর্ণ-মদ্রা এই কগ্তার যৌহুকের স্বরূপ 
প্রপান করবেন। 

নৃসিং। মহারাজের জয় হোক, মহারাঙ্গদ 
আপনি স্বয়ং বৈবদ্বত মু। | 

(মেপথ্যে বন্দীর গত ও মাধ্যাহিক বাস) | 
মন্ত্রী। বেলা ছুই প্রহর প্রায়। অতএব, এক্ষণে 

সভাতঙ্গের অন্ুষতি ছোক | 
রাজ।। 

করুন। 

বিচারক | জার দাঁতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও অবি। 
1 অনতী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত 

| 7. সঙ্ষলের প্রস্থান। 
ম। (সরোধে) মন্ত্রী মহাশয়! একে কি 

হুক্ধ বিচার বলে? ফি জন্তায়! | | 
মনত্রী। কেন1--অন্ার কি হলো”? 

আচ্ছা, এখন লকলে সশ্থানে প্রস্থান 

লকরেো। ( আহলার সহকারে উচ্চৈঃত্বরে ) | | 

অহা চিবিবী হোন! বহার কি লুপ 



 অন্থরাগ, 
কল্পেন, এ কি সম্পূর্ণ ৭ 'ন্ভায় নয়? 

. অস্ত্রী। (সন্ত মুখে) 

ভুষি তাকেই চাও নাকি? 
মদ । (বৃদ্ধ নজির প্রতি) বহাশয়, আপনি 

যেচুপকরে রইলেন? 
বৃদ্ধ। বাপু, আহি আর কি বলবে! বল! মহা” 

রাজ যে বিচার কল্পেন, ত। তো অগ্তায় বলে বোধ 
হচ্চে না। দেখুন মন্ত্রী মহাশর, আবাদের মহারাজ 
কর্ণতুলা বদান্ত। হশ পহত নুবর্ণ যুত্রা যৌতুফ 
জেওয়! ঘড় সাথান্ত কথ! নয়! ঈশ্বর-প্রসাদে 
মঞ্জারাদের সর্বজ মল হোক! 

হদ। (সক্রোবধে) আপনি দেখচি অর্থপিশাচ ! 
মন্ঘ্যের হাদয়ের গ্রাতি দুকপাতও করেন না। 

ম্ত্রী। হা!হা! হা! তাই, এ কথাটি যে 
তোমার মুখে শুনবো, একবারও এরূপ আশ! 
করি নাই। তুঙ্িকি ভাই অন্তর হররের় ছ্রিকে 
দৃকূপাত করে থাকো? তা যদি কর, তবে, এ 

তদ্রলোকের কন্ঠাটিকে তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ 
কর্থে চাও? তার কি হায় নাই? তা! 
এখদ নিজালয়ে গমন কর । মহারাজের যে বিচার 

হয়েছে, তা সকলেরই শিরো ধার্ধয। 
[বুদ্ধ ও মদনের প্রস্থান। 

মন্ত্রী। (শ্বগত) যদি মহারাজ পঞ্চালপতির 
তনয়ার পাণিগ্রহণ না! করেন, তবে দেখডি, এই 
ঈন্ধুদেশ অশান্তি-কণ্টক্ষয় ভুণর্য ছূর্গন্বূপ হয়ে 
টঠবে। মছ্ছারা্ষ যে কার নিমিত্ত এরূপ 
স্মতধ্রাম় হয়েছেন, তার সন্ধান কর! নিতাস্ত 
াবশ্রীক। তা যাই দেখি, রাঁজনন্দিনী শশিকল! 
৮ পরাফর্শ দেন। আর, অরুন্ধতী দেবীও এ 

বয়ে কোন প্রকার সাঁছাষ্য কল্েও কে পারেন। 
সকল বিবরে স্রীপোকেরি পাঙ্ডিত) অধিক । 
সক তপন্থিণী যদি কোন উপাগ্ব কতে পাতেন, তা 
ল এত দিন অনশ্ীই আমাকে সংবাদ দিতেন । 
বিষয়ে এখন একমাত্র সৎপথ দেখতে পাচ্ছি। 
সব, রাছনদ্দিনীয় জতিপ্রায় না হলে সে পখগামী 
যা অশ্রেরঃ। অতএব, একবার তারি নিকটে 

- [মন্ত্রীর গ্রস্থান। 

দে প্রানের উপর দার রা ছি নি 
অহাকাজ তাকে অন্পের ছত্ছে নর 

র তোমাক তত বিবক্ণ রে এ 
বুদ্ধি দেখছি । (তোমার বে জী উপর অনুরাগ হবে, রে 

উর রী রা পদিকলাদগ খর ।: 

রা শশিকলা ও কার্চদযাল/ ব্াসীনা রি 

 শশি।, লাদা আজ পব্ে শুথষে রাশসিানদে 
 উপবেশর ফরেছেন। জানি ন।, তার ব্যছায়ে 

প্রজা ধর্মী সন্ত কি অস্ত ছয়েছে। 
কাঞ্চ। সখি! তোমাকে সেচিত্ত। কতে হবে 

না। কেন না, মহারাজের আর মুখিল, মিষ্টভাষী, 
বিনয়ী আর সদ্গুণান্িত কি আর ছুটি আছে? 

শশি। তা সত্য 
সম্প্রতিকার ঘটন। সকঙ্গ মনে পড়লে, যন নিতান্ক 
চঞ্চল হয়৷ 

আছেন! কাঞ্চন | কি অন্তত ক্ষণেই যে তিনি 
পাপ মায়া-কাননে প্রবেশ করেছিলেন, তা আর 
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বটে। কিন্তু সখি! 

হায়! আমার দাদা কি আর লে জাঙা 

বল্বার নয়! (দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ) ছে নির্দয় 
|বধাতঃ| তুমি কি এত জিনের পর সভ্য সত্যই 
এ রাছকুজের হুবর্ণ-দীপ নির্বাণ কে বাছ গ্রপারণ 
কচ | শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতির দূত এনগরে 
আর করেছেন। কফেজানে, দাদ তার প্রস্তাবে 
জসম্মত ছলে যে শেষে কি উৎপাত্ত ঘটবে, তা 
মনে কল্পেও ভয় হয়। | 

কাঞ্চ। এ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে 
আঁসচেন। গুর কাছে সকল সংবাদই পাওয়া যাষে 
এখন। 

(মন্ত্রীয় প্রবেশ) 

শশি। মঞ্্রী হহাশয়| প্রণাম করি), 
মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! চিরজীবিনী ও ৪ 

সুখিনী হোন ! রর 
শশি। কাঞ্চনমালা ! গজ মী মহাশয়কে 

বসতে আসন দাও! 

(আন প্রধান) 

মন্ত্রী বছাশয়]! বসতে জাজ! ছোক। 
আজিকার রাজসতার সন্বাদ কি দ্জুম দেখি। 

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া) রাজনন্দিনি! 
সফলি দুলস্বাদ। মহারাজ, আজ চিজগুপে নান 

আর 

ও সতানদ্মণ্লীকরে প্রায় বিমোছিত করেছেন। 
এমন কি, আজ আমর] যদি এই নগরগ্রাচীর 
তগ্ন করি, তা হলেও প্রজার প্রতৃততিশ্বরপ 

১৪ 

_. শন্ধপ এক হুদ প্রাচীর এ নগর যেন করেছে যে, 



১৪ 

স্বয়ং বজ্রপাণির কঠোর বগ্ও ত! তেদ কনে 
কুষ্িত হবে। 

শশি। (লাহলাদে) এ পরম শুভ সম্াদই 
বটে। ভাল, মন্ত্রী মহাশয়! পঞ্চালের দুতের 
প্রস্তাবে, দাদ! কি অভ্িপ্র।র গ্রকাশ করেছেন? 

মনত্রী। মধুরসে তিক্ত নিশ্বরস চাল! উচিত 
নয়। তথাপি, লে কথা আপনার গোর করা 
নিতান্ত আবশ্ঠক। সেই কারণেই, আমার এ 
সময়ে জাপগার সঙ্র্শনে আসা! আপনার অগ্রজ 
পরিণর প্রস্তাষে কোন মতেই লম্ত নন। রাজ- 
নদিনি! আশঙ্কা হচ্চে যে, তবিধাতে এ বিষয়ে 
ফোন না! ফোন অনহজগল সংঘটন হওয়ার এই 

ূর্বানুচন! | 
শশি। (সবিষাদে ) আমিও এই সিন জেলী 

আমি যে, দাদাকে কত সেধেছি, তা আপনি 
জানেন। কিন্ধ,তীর সেম্প্প,১তিনি কোন মতেই 
বিশ্বৃত হতে পারেন লা। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার 
কি বিশ্বাস হয় যে, তিনি, এ পাপ কাননে কোন 
নয়নারীকে দেখেছেন? 

অস্ত্রী। কেজানেরাজনঙ্গিনি! হয়তো, ফোন 
দুরকামিনী যনবিষ্থায়ার্থে সে দিন প্র উপবনে 
উপস্থিত ছিলেন | মহারাজ যে চিজপট একেচেন। 
তা দেখলে তাই প্রত্যয় হয়। বিধাত! তেমন 
রূপ ফোন মানবীকে দেন না। লে.বা ছোক, 
আমাঙছের এখন এই কর্তব্য যে, এ বিষয় ভালরূপে 
অন্থুসন্ধান কবি। যন্ধি সেই হুন্দরী সত্যই মানবী 
হন, তবে ভিলি নিংসলেছ এই নগর-নিবালিনী 
হবেন। কেন না, দুর দেশ হইতে তেমন কুলবালা 

ঞরষে এ কাননে আসবেন, এ বড় সম্ভব নয়। অতএব 
আমার ইচ্ছা এই বে. আমি আপনার নাষে এই 
ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার করি, আপনি জাগামী 
ফল্য লায়ংকালে এফ ব্রত করবেন। সেই ব্রত 
উপলক্ষে, এ মগরযাসিনী অত কুমারী আছেন, 

.. কি ক্রাঙ্ষণ, কি ক্ষতোয়, কি বৈত্ঠ, কি শূত্র। যে ফোন 
জাতিই হোম, লফলকেই কলা সার়ংকালে, সিজুনদী- 
ভীরস্থ বিলালকানন নাষক পুম্পোন্ভানে আগমন 
কত্তেছষে। যদি তরী কতা এ নগরে খাকেম, 
অবপ্তই এ আহ্যানে তিনিও বাজগুরে আগমন 
কত পারে। 

জানবেন যে, আপনার অগ্রজ বা দেখেছিলেন, সে 

তৃযাতৃয় পথিকের হনোষোছিনী মরীচিকা বানর! 
ত1 জাপনি এতে কফি বিষ্চেদ। করেন? 

রে শশি। নী হার দার: বিব্ছেনার 
এ অতি বিহিত উপার। বিশেষতঃ এটি যখন 
নিক অভিষত, তখন আর কামার মত গ্রহণের 
অপেক্ষাকি ? 

ষ্রী। (গাঝোখানপূর্বক )? 
চিরজীবিনী হোল! 

শশি। ছুরস্ত যম আমাদিগকে সম্প্রতি যে 
গুরুজনে বঞ্চিত করেছে, আপনি এক্ষণে তারই 
স্থগাতিযিক্ত। তা দেখবেন, আমার দাদার যেন 
কোন অমজল না ঘটে! (রোদন) 

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি। এ কি? আপনি শান্ত 
হোন। বিধাত। আছেন। তিনি অবপ্তই এর 
প্রতিকার করবেন। আর এ আবশীর্বাদকের ঘা 
সাধ্য, এ তা প্রাণপণে করবে। চিন্তা কি 
এক্ষণে আদ্গীরর্ধাদ করি, যেলাটা অধিক হয়েছে? 
এখন বিদাই হুই। 

মারি | 

[ মন্ত্রীর গ্রস্থান। 
শশি। শুনলি তো কাঞ্চমমালা! ! দাদা কি 

তবে যথার্থ ই উন্মন্ত হলেন? এ বিপদে কার কাছে 
যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা! ভেবে স্থির কতে 

পারিনা! (রোদন) 
* কাঞ্চ। শ্রিষ্সথি! তুমি এত উতলা হলে 

কেন? শুদলে না, মন্ত্রিবর কি বজ্পেল 1--বিধাতা 
আছেম। ত। এখন এসো, বেল! হয়েছে) গানাদি 
করবে চলো! । 

শশি। সথি। আষি কি এমন টি কারা 
(রোদন ) | 

কাঞ্চ। (হস্ত ধারণ করিয়া), এসো সধি 
এসে । | 

(বেজ ্রস্থান। 

ভছীগর্ণা্ 

রঃ রাজপথ । | 

(ঢুলী ও প্রণস্ততাবে বিজ্ঞাপনী 
মধুদাসের প্রযেশ ১. 

হধু। ব্যাটা জোর করে বান্ধা। 

( কতিপয় নাগরিক্ষের প্রবেশ) 

প্র-না। কিছে যধুধাস। তোষাকে | যে নু 
রূসে পরিপূর্ণ দেখছি, বৃততান্ট। ফি বল দেখি? 

মধু। আরে বাওয়া | ঘর হি কখন! তু 

বল 

আর যদি এ উপায়ে তার 

সঙ্র্শনের অপ্রাপ্ত ঘটে, সা ছলে, আপনি নিষ্ট় 

গং 



পেটে থাকে? সদ মাজার বর (শন 
হধুপান কবে দেখাগেল। 

দিনা । সোমার ছাতে ওকি? টু 
মধু । ঠেচিত়ে বাজা। (উ্ম্ততাবে বিজ্ঞাপনী 
পাঠ) হে সিদ্ুদগরনিষাসী জনগণ! বাছদনিনী 
 শশিকলার এই নিবেদন গ্রহণ কর। ধার গৃছে 
কুমারী কন্তা আছে,-কি তাঙ্ছণ, কি ক্ষত্রিয়, ফি 
বৈষ্ত, কি শুহ্ব,বে কোন জাতই হোন, স্থীয় শ্বীর 
কম্তাকে আগামী কল্য সায়ংকালে রাঁজপুরীতে 
প্রেরণ করবেন। ( চুলীর প্রতি ) বঙ্গ! বেটা | 
জোর করে বাঙা। 

ঘখ্বি-না। ওছে মধু! এর অর্থকফি? 
মধু (হান ফরিতে করিতে প্রযস্তভাবে ) 

আরে ভাই, পেফালে রাজকন্ার! স্য়স্থর! হতো । 
রাজারা দেশদেশাস্তর হতে স্বরস্বর-সতায় উপস্থিত 
হত্েন। কিন্ত, এ ঘোর কলিকালে, পুরুষের 
খ্বয়ত্ধর হয়| বোধ করি, মহারাজের বিয়ে করবার 
ইচ্ছে হয়েছে। তোমার তাই বদি শুনানী দেয়ে 
থাকে, পাঠিরে দিও! তণ্ী থাকে ত আরে 
তালে! 

স্বি-না। (প্রথম নাগরিকের প্রতি ওনান্তিকে ) 
বেট! জাতিতে চণ্ডাল, রাজসংসারে পান্ছকাবাছকের 
কর্ম করে, বেটার কথ! শুনলেন? ইচ্ছে করে, 
বেটাকে দ্ৃতো হেরে লম্বা করে দিই। দুর হোক্, 
এখান থেকে যাওয়া যাক। এ মাতাল বেটার 
লঙে কথাবার্ত। কঙয়। অপমান মান্্। 

[ নাগরিকগণের প্রস্থান। 
মধু। আরে ঢুলী, জোর করে বাজ1। 

[ ছে!ষপাপক্জর পাঠ করিতে করিতে ও চোল .. 
বাজাইতে বাঞ্জাইতে মধুদাস ও ঢুলীর প্রস্থান। 

তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্াক্ক 
শিল্পনগর 7 _লিমুতীরে অরুদ্ধসীর আশ্রম । 

. (অরুন্ধতী আলীনা ১-হনন্থার প্রবেশ ) 

গুম তগবতি। আপনার প্রচরণে প্রণাম 

কি 4 আশীর্বাদ করুম! 
অরু। খসে! বিষাত! তোমাকে দীর্ঘজীবিনী 

করুন] শন্বাদ কি? 
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* রা 

সন পাতি! আপনি
 মি আজকের সঙ 

শুনেন নাই? 
 অরু। কি লহাদ বরে 
ম্ুন। রাসঙ্জিনী শশিকলা, দগরষধ্যে 

ঘোষণা প্রচার করেছেন বে, আগামী কলা 
সায়ংকালে, তিনি এক মহাবত করবেন। এ রে 
বত কুমারী আছে,কি আজ্ছণ। কি কজিয়। কি 
বৈশ্ত, কি শুত্ব« লকলকফেই সেই ব্রন্ত উপলক্ষে 
রাঞ্গপুরীতে উপস্ষিত হতে হবে। তা আমাদের | 
প্রতি আপনার কি জাজ? 

অক । বৎসে! বেরাজার আশ্রয়ে খাস ফর, 
যার গ্রতাপে ধন মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, লেই 
রাজার ব1 রাজপরিবারের আজ্া অবহেলা কর! 
নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেরস্বর | 

সুদ।| হযে আজ্ঞা! তগবতি | তষে, আহার 
প্রিয় সধীকে সে স্থলে কি বেশে যেতে আজা 
করেন? 

অরু। ( ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ) কেন? যে 
বেশে তঙ্ ঘরের কন্তার়া যায়, তিনিও সেই ধেশে 
যাখেন। 

হন | তাছলে কিআহাদের গত ভাব জ্যার 
থাকবে? তগবতি | গান্ধার দেশ পরিত্যাগ করবার 
সময় আমর! প্রিয় সখীর বহ্ষূল্য ব্হুতর বস্্রা্ি 
ফেলে এসেছি । এখন যাকিছু সঙ্গে আছে, তার 
মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা অপর্ষ্ট,--নে পরিচ্ছদৃুলি 
দেখলেও, বোধ হয় এ দেশের লোকে বিশয়াপন্র 
হুবে। প্রিয় সখীর এক একটি পরিচ্ছদ এক এক 
রাজের মূলো প্রস্তত | আর দেখুন, এষন লময় 
নাই যে, এখনকার অবগ্থার অন্তরূপ একটি সাধান্ত 
পরিচ্ছদ প্রস্তত কর যেতে পারে। 

অরু। (সহান্ত বনে) বংসে। তুষি নির্র 
হও) যে পরিচ্ছদ ্োষাদের জ্ঞানে আুপরিচ্ছ 
হয়। তোবার সথীকে তাই পরিধান কর্থে বলে!। 

-*স্তীকে বেশভূহায় উত্তমরূপে ভূষিত করে, কামার 
এখানে নিয়ে এসো) তার সঙ্গে আধার নি 
বিশেষ ক্থা আছে। ৃ 

সুদ। যে আজ! আগবতি 1 ভবে, এখন | 
বিদায় ছই। | 

. ছি থান) 

অরু। স্ব) এদের এ রহ আর ষ্ষে 
বহুকাল অপ্রকান্ত তাবে থাকবে, তার ফোনই | 
লম্তবন! নাই। নাই থাকুক, ভাতে বড় একটা 



১৬ 

বানু সস্তাড়িত অলতরঙ্গের গতি প্রতিরোধ করা 
বিষ ব্যাপার! এ কি? আমা? চক্ষে অশ্রাণয় 
হলো! 

উদ্ভানশোভা লতিকার নূলোৎপাটনপুর্ববক ভক্ষণ 
করে, সেইরূপ তাপলবৃদ্তিও কাল সহকারে 
অপ্মদাির হবদয়-কাননের দিক গ্রবৃত্তিরপ লতা” 
গুলাদির মূল পর্যন্ত বিন করেছে কিন্ত এখন 
দেখছি, আজও তা হয় নাই। তা হঙ্গেে এ 
গাছের জয়ী আজ কোথ! থেকে উপস্থিত হলে! 

( পরিক্রেদণ করিয়া!) আছা! এমন দ্রপলী কন্ত! 
কিএ জগতে আর আছে! আর কেবল যে 
রূপসী, তাও নয়, হুঈীলতা। ধশ্মপরত। ইত্যাদি 
গুণ প্রফুল্লী কমলের স্কায় এর 'মানস-সরোবরের 
শোতা বিস্তার করেচে। তা এমন ন্রূপ! ও সুশীল 
কনর ললাটে কি বিধাতা সত] সত্যই এত দ্বুঃখ 
লিখেচেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। ) 
পরতে! | তোবারই ইচ্ছা! তোমার লীল! খেলা 
দেবতাদের ছুজ্ের়! আমরা ত সামান্ত মন্ধুধ্য 
মাত্র। 

| (রাঞওমন্ত্রীর গ্রবেশ ) 

বন্ত্রী। ভগবতি, আনীর্ববাদ করুন | (প্রণিপা্ 
অকু। দেবাদিদেষ মছাদেব আপনাকে 

আমীর্বাদ করুন| এ কুশালন গ্রহণ করুন) আর 
বলুন দেখি, আজকের কি সম্বাদ। 

মন্জী। ( আালন গ্রহণ করিয়া) তগবতি ! 
মহারাজ মায়াকাননে স্বপ্রদৃপ্তবৎ বা দেখেছিলেন, 
তা বদি কোন দেংমায়া মাতে ন1 ছয়, আর লে 
কন্তাটি ঘখার্থ মানবী এবং এই নগরবাসিনী হন, 
তবে আগামী কল্য সার়ংকালে তাকে আমরা 

লকলেই দেখতে পাব। 
অকু। মস্ত্রির! আপনি বে এ বিষয়ে কি. 

উপায় অবঙগ্থন করেছেম, তা আনি অবগত হুয়েছি। 

কিন্তু মহাশয় | এ কর্ণ তাল হয় নাই। যার্দলে 
কদ্াটি স্ুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা আর 
এই নগরবাপিনী হুয়, তা হলে মহারাজের লহিত 
তার পুন্ঃসন্দর্শনে অগ্নিতে ঘ্বতাুতি প্রদানতুল। 
হবে। আর যে অগ্নি বর্তমান অবস্থায় ছুঃপছ, 
সে অনি দ্বিগুণ প্রহল হয়ে উঠলে কি রক্ষা থাকবে? 

মন্ত্রী! তবে আপনি কি €ল কম্তাটির ফোন 
বন্ধান পেয়েছেন? 

হানি ছিল না। কিন্ব/দেবতারা যে এদের প্রাতি- 
কুল, এই-ই দ্েেখচি অশ্রুতিবিধে় ব্যাধি। শ্রবল : 

তেবেছিলেন, যেমন, তাষপদত্ত বরা. 
তগব্তী বনুন্ধরার কোমল হাদয় ব্দারণ করে, 

করছেন! 

 আকু। আলা হা। ৮ 
মস্্রী। (ব্যগ্রতাবে ) তগবতি! তুর ক্রি 

দুরে বিমঙগ জলপূর্ণ জলাশয় দেখতে পেলে যেষন 
আহলাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রতাবে সেই দিকে ধাবমান 
হয়, আপনার এই আশাহুচৈক মধুর বাক্যে আমার 
মনও তেমনি আনন্দিত, আর সবিশেষ লমস্ত 
শুনবার জন্তে পাতিশয় ব্যগ্র হয়েছে । অতএব, 
অন্তগ্রহ করে শীগ্র বধুন, তিনি কে? 

অরু। আমি বোধ করি, আপনি 
দেশের মহারাজার নাম গুনেছেন। 

মন্ত্রী। ভগবতি | তার নাম কে না শুনেছে? 
তিনি এই সমুদধায় তারতরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। 
বৈভবে ও প্রতৃত্বে ছিতীয় হৃরপতি) শন্রবিস্তায় 
সাক্ষাৎ পাগুবচুড়ামণি ফাস্তনি) গদা-বিদ্তায় যন্থ- 
কুলতিলক বলতত্রতুল্য ) ধর্থাহুষ্ঠানে ধর্দরাজ 
যুধিঠিরের লমভুল্য) আর, বদাগ্ভতায় হুর্য্যহৃত 
শ্রীমান্ কর্ণের সমকক্ষ । দেষনাধস্দৃশ সেই পুণ্যাত্ব! 
রা'জবির নাম প্রাতঃম্বরণীর়। তা! তার কি? 

"অরু। যেকন্তারত্বটিকে মহারাজ মায়াকাননে 
দেখেছিলেন, সেটি সেই রাজরাগেন্ত্র গান্ধারেশ্বরের 
একমাত্র দুছ্তারত্ব। 

মগ্তরী। « সবিল্ময়ে) বলেন কি তগবতী? 
রাঁজনন্িণী ইন্দুষ্মভী? ধার রূপের গৌরবে, থে 

গান্ধার- 

উর্বঙীকে কবিরা আখগুলের সর্বস্ব বলে থাকেন, 

যে উর্বষটী পর্ণচজ্জ-বিরাঁজিত রজনীতে খস্যোতমালার 
তায় ম্লান হয়, মহারাজ কি সেই ইন্ুমতীকে 

 সন্দর্শন করেছিলেন? তাতিনি সেসময় মায়" 
কাননে কেন এসেছিলন, তা আপনি আমাকে 
বলুন ।--গান্ধার দেশ কিছু নিকট নয় যে, রাজ- 
কুষারী নায়াকাননে পরিভ্রমণ করতে আসবেদ। 

অরু। আপনি কি শোনেন নাই যে, ধৃষকেরু 
নামক একজন রাজসেনানী মহাগাঞ্জের কতিপয় 
রাজগ্রোছীর লহছিত বড়যন্র করে 
লিংহাসনচাত করেছে? 

মন্ত্রী। ই, এক্সপ অনরব শ্রুতি আছি বটে) 
কিন্ধ, রাজাধিঝাজ গান্ধারপতি এখন কোথায়? 

অরু। তিনি হন্ষবেশে এই নঙগনে অবস্থিতি 
করচেম। রি 

বনী ছে বিধাত্তা | অময়াঁবতী পরিত্যাগ 
করে হুরপতি মতণখুলোকে উদ্দাসীনতানে পরিভ্রধণ 

যে ছুত্ত বজ্জ প্রভাবে 
চুধ করে,সসে হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে? 

অরু। মুন্ত্যের 

আছারাজকে 

অন্য়ছলের মস্তক 

'শ। এ জগতে নান রি 



. ইন্যতী ভয় একমা 
আফাদের অহারাকের বিবাহ 

করবেন এমন কি, ভার বদি রায় ষজ্জ করতে ইচ্ছা হা, তবে তিনি পৌরবুলের গৌরবের সাধব করতে পারবেন, সন্দেহ নাই। 
 অক। | 

কখ! খলি। এ বিবাহ ছলে, মহারাজের আর এই যহারাজেরর নিতান্ত অণ্তুত ঘটনা ইতাযা এ বিষরে নিতান্ত প্রতিকূল, আদার ইউদেয ভগবান্ খয্াধজের নিকট শিষ্য প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ করেচেন ষে, "বলে! তুমি যদি সিদ্ষুদেশের রাজকুলের প্রকৃত শুজাকাজ্ছিদী হও, তবে এ মতন্ধ কোল মতেই পাম্প হতে দিও না।” আরও দেখুন, আঙ্গি বারার আমাদের তৃতপুর্ব মহারাজের স্বগাঁর নান স্বপ্রে ও জাগ্রত অবস্থায় দেখেচি। তারও দই অহয়োধ। ( সবিদ্ময়ে ) এ দেখুন |. 

(শিবমন্দিরের পশ্চাৎ হইতে পউবসাবৃত বৃদ্ধ রাজধির আকারবিশিষ্ট পুরুষের প্রষেশ ) 
বন্ত্রী। (সকম্পিত শরীরে গায্মোখান করিয়। ) কি! এ কি। (করযোড় করিয়া) হে নাথ | আপনি শ্বর্ধীম পরিত্যাগ করে, কেন পাপ যতেঠ পুনরাগমন করেছেন? আপনার 
দির 
আম্ম। (গভীর বচনে) চাখক্য! অজয় 

₹ণে পাপ নায়াকাননে গান্ধারাধিপতির কন্তাকে 
নি করেছেন! এত দিনের পর, এই পুরাতন 
২ যাগগবংশ ধবংস হয়। এখনও ২ 
লাবিপতির হুহিত্তার সহিত তীয় পরিণয় পার সদা! করাও। নচেৎ্খ আর রক্ষা দাই। ॥ /, 

১৪ অন্ধর্ন) 
অরু। ও 

নং 

রি 

এ 

ঘঃ 

হা জগত! মান এবি হস হে 
হুখে কথা! সরে না। এ কি বিভীষিকা 1 

হয়-৮২৪ ক রা 

পা খাকে মা) কথন ই কখন সী 

ব্যায়াম] এ তার 
ভার একমাত্র ৯কী। এর সহিত অ খের বিবাহ হারে চিরকাল গু খাঁকবে হলে, কালে সিল্পপতি, ভারতের সন্তরাটপদ লাভ, 

নে নাই কি ভযঙ্কর ব্যাপায়! আশীর্বাদ মহিষ! আপনাকে একটি গোপনীয় 

হবে; 

বদি পার, তবে 

দেখলেন ত মত্রী মহাশয়! 

মি 72 
পা না! এখন গাজা হর জব. 

 আকু। মহিবর[ সাধ্ধান হবেন, ফেখবেন, রর (এ করা বেদ কোন মতেই প্রকাশ 

উঃ | বাড়াতে 

জানহী। জগবতি। এ সফল কথ! এ ঘাসে 
দেখি নাই, কখনও শুসিও লাই। মহারাজের 
বৃহ দেবন্িরে হয়, আর যখন ভিনি ধেছ ত্যাগ করেন, তখন অবিকল ভার এই 

ভরস! করি, আপনিও অন্ত সায়ালে . 
ঝতালয়ে পদাপর্ণ করবেন। 

অকু। তা অবশ্তই যাবো । 

রাজননিপীর.. 

[নত্রর পরস্থাদ। 
উল (্বগত) এ নফল বৃত্তি অজয়কে. বিজ্ঞত কর৷ অনুচিত, তার অবস্থা দ্দ্ধে যে্প জনশ্রুতি শুনতে পাই, ভাতে বোধ করি, এ সব কথা শুনলে, হয়ত লে সহসা আত্মহতা! কত পারে | বদিসে জাপন ঈন্সিত জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসর্জন দেওয়াও বিচিন্র নয়! প্রেনান্ধ জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয়! 

((হনন্দার সহিত ন্বচাক ও উদ্দ্বল বেশে 
কাজনন্দিনী ইন্দুদতীর প্রবেশ ) 

অরু। এস বসে! তুমি ত এখন শারীরিক সুস্থ হয়েছ? 
ইন। আজে 2, সথ 

ছয়েচি। | 
অরু। (শগ্রসর হই) বৎসে | ভুমি আমাকে সত্য কয়ে বল দেখি, ভুমি এই লিঙ্গুদেশের নূতন : মহারাজকে তাল বাস কিন? রা রর ইনু । (ত্রীড়া প্রদর্শন) 5 
হা । ভালবাপেন বই কি ভগধতি! না. হলে গত লঙ্জা ফেল... 8 রর ইন্ু। (জনান্ধিকে ছননার প্রতি) তোর কিকিছুমাঅলঙ্জ। নাই? 

। ছনন্দা। কেন? লজ্জা 

এক প্রকার 

তাতে আহার পরম পুর? তুমিও 

ই বেশ ছিল এ জং 
করুন, বিনা র্ট। 

খাকবে জা ফেন? 
যি মি এ মহারাজকে ভাল বাপ, তবে তাতে : ২ 
মোষ কি? তিনি এক জন লাষায ব্যক্তি অন। 

রা ০ নয বুধ, 
তোমাদের বিলন যে স্খজনক হবে, তাতে লক্গেফে 
নাই। এতে আয লজ্জার বিষয় কি? আর এই 3. 
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তগব্তী আমাদের মাতৃসদৃশ। এর ফাছে ছু হা রি 

কর! অন্ুচিত। | | 

অরু। (শ্বগত) মিলন! দিলন! তা বি 
হতে পান্ধো, তমে নিঃসনেছ মণিকাঞ্চলের 
সংযোগের সূৃশ কি অপরূপই হতো! কিন্ত 
শিদ্ুদেশের তেমন তাগ্য নয় যে, সে অপূর্ব দৃষ্ 
সঙর্শন করে। ভূতারতে কেবল ভ্রেতাযুগে 
স্ীরামচন্্র লক্ষমীস্বরূপিনী জনকরাগ-তনয়াকে বামে 
করে অযোধ্যার রাজ [সংহাসন-অঞ্স্ৃত করেছিলেন। 
(প্রকান্ে) দেখ বাছা ইঙ্ুষৃতি| তুমি আবাকে 

জজ্জা! করে! না, আবি তোমাকে জিজ্ঞাস! কচি, 
ভূমি কি এই মহারাজকে ভাল বাল? 

.. ইন্ছু। (ঝড়! প্রদর্শন) 
অরূ। (পহান্ বদনে) লোকে বলে, 

“নীরবত! অনেক প্রশ্নের সম্তিনুচক উত্তর” তা 
বলে । তোমার মনের কথ! এখন আমি বিলক্ষণ 
বুঝতে পারজ্ম। 

দুনন্দা। ভগবতি! আপনি কি না বুধতে 

পারেন? প্রিয় সখী আপনার ফাদে আপনি ধর! 
পড়েচেন। 

অরু। যা হোক বলে ইন্দুফতি! একটি 
পরামর্শ দিই, অব্ধান কর! রাজকুমারীর ব্রত্ত- 
স্বানে মহারাজের সহত তোমার সাক্ষাৎ ছবে। 
যা ভিনি বিবাছের প্রস্তাব করেন, তৃবে তুমি 
এই বলো যে, “কোন বিশেষ কারণে আমি সম্পূর্ণ 
এফ বৎসর আপনার এ প্রস্তাষে সম্মতি দিতে 

পারি ল1।” 

ইন্দু। (মুখাবনত করিয়। মৃছূশ্বরে ) যে আজ 
জনন | 

অরু। অগ্ক কয়েক দিষস নুতন রাজ! 
লিংহালনে উপবিষ্ট হওয়াতে নাগরিকের মছেৎ- 
সবে প্রবৃত্ত হয়েচে। রাজপথ লোকাগপ)যয়, 
তোমা [খদোশনা তরুণী, অতএব আমার 
সবাভব্যাছারে রাজপুগীতে চল?) তা হলে পথে 
নিবিছ্ধে যেতে পারৰে। 

জুপন্থা। .( ল-উল্লাসে) আমাদের কি সৌভাগ্য 
তগবাত 1! ভবে চনুন।! 

বত অব 

[ সফলের প্রস্থান। 

| নি রালোান ।-দূরে হাল ঠ ্ 
আকাশে পূর্ণচরা) | 

( শশিকলা, কাঞ্চনমাল। ও বন ও প্রবেশ শ) ৃ 

শশি। বলেন কিম মহাশয়! এ কথা ্ ি 
বিশ্বাস? 

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! এ যে রে পর্বত 
দেখচেন, ও যেষন অটঙ্গ, তগগবতী অরুদ্ধতীর কখাও 

তাদৃশ। তিনি এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের অবতার । 
শশি। আজ্ঞ।, এ কথ বথার্থ। কিন্তু আপনি 

কিজানেন না! বে, যদিও--অজানত থাগদ্রব্য-- 
যদিও সে খাছ-দ্রব্য গেবছুর্লত হয়) তবুও তক্ষকের 

সহ্স! তা স্পর্শণ কে ইচ্ছা করে না।--লর্ববব্ধায়ে 
মামব-ষনের সেই গতি । কোন অসম্ভব কথ! 
শুনলে, সহসা বিশ্বাম করতে প্রবৃত্তি হয় না। 
তবে এ কথ যদি সত্য হয়--আর মিথ্যা যে, 
তাই বা কেমন কয়ে বলি1- তা হলে আমার 
দাদ।র তুল্য তাগ্যবান্ ব্যক্ত এ ভূভারতে দিতীস 
আর নাই। গান্ধারপতি, রাজনান্দশী ইন্দুমতী, 
এ যে প্রাঙ্ঃস্যমণীয় নাম! তা এরূপ মহছংশের 
সহিত কি আমাদের এরূপ কম্বন্ধ সংঘটন হবে? 
ম্দকুল সাগঞজেই পড়ে, সাগর কি কখনে বা 
পড়েন? 

চন্ত্রী। ( ঈর্থনিশাস) 
শশি। আপনি এ দর্ঘ নিবাস পারচ্যাগ 

করলেন কেন? - 
মন্ত্ী। রাজন্দিনি! আমার [বিব্দায 

পঞ্চালপতির ছুছিতা।-যদিও তিনি গ্ান্ধার” 
রাজতদয়) ইন্দুমতার সদৃশ স্থুরূপা লন তবুও পর্বথা 
মহারান্ধের উপযুক্ত । কেন না, যিনি এখন গান্ধার 

খিনি দেশের রাছস্িংহাসনে আসান হয়েছেন, 
ঘর্দেছ সোপান দিয়ে লে চ্ংহালনে আরোহণ 
করেন নাই! গুতরাং অনেক রাজা এখনও তার. 
্রতুত্ব স্বীকার করেন নাই। গনেক প্রঙ্থা তকে 
আন্তরিক শ্রদ্ধা কতে অন্ব কত। অতএব, গান্ধার 
রাজ্য এক গ্রকার লওতণ্ড। আর লে দেশের এ 

 খর্থমান রা যদিও অভি পত্র তার এ ওযু পাপের 
ছওদ্বরূপ পিংহাসন্চ্যুত হবেন, এরূপ যনে কর! 

ঘায়, কিন্ত তারই বা নিশ্চয়তা কি? কেন লা, 
চপল! লক্ষী, দূপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই দেখেন 
না।. আর বাবা সে পাপ রাজার অথপাত, 

চা ক. 



: বিংঞালম প্রপ্ত হন, তথাপি. যে চঞ্চল, গুণ- 
বানূকে অপবিজ্র জ'নে স্পর্শ করে না, সাধু জনকে 
-লানান্ত জ্ঞানে তার দিকে দৃকৃপাত করে নাঃ 
বহধংশস্ভৃত জনকে সর্প জ্ঞানে জনক দিয়া উল্ভবন 

(করে, শুরলভমকে কণ্টকতৃল্য পরি্থার করে, আর 
বিনীত ব)ক্তিকে পাপ জ্ঞানে তার দিকে চায় 
না, সেই পাপলক্মী যে, গান্ধার-যাজসংলারে 
চিরনিবাসিশী হবে, তারই ৰা প্রত্যশা কি? কিন্তু 
পঞ্চালাধিপত্তির এখন তাদুশ দশ। নয়, তার 
অবস্থাব্ির়ে সম্প্রতি এ সকল আশঙ্কা কিছুই নাই। 
তার প্রবীণ বান্ধাযগুলী বিগ্ঞমান। হস্তিলাপুরে 
এখনে! পরীক্ষিৎ রাজবির বংশীয় অধস্তন পুরুষের! 
রাত কচচন, বিরাট রাজ্যের রাজারাও তার 
বিত। এরা সকলে আর অন্তান্ক যাজসিংছ যদ্দি 

একজে ছয়ে মহারাছের গ্রততপক্ষে অতৃ)খান করেন 
তবে আমর! ব্ষিম বিপদে পড়বে, তার সন্দেহ 

নাই। ভ্রোপদীর হরণ-জনিত রোবাগ্রি এখনো 
নির্বাণ হয় নাই। 

শশি। তা গান্ধারদেশের বর্তমান রাজার 
সহিত আমাদের বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা কি? 

মন্ত্রী। আপনি কি দেখচেন না! যে, মছা- 
রাজের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, গান্ধার 
দেশের রাজ] নূতন এক তেজজন্বী শত্রকে যেন 
রণস্থলবভাঁ দেখবেন। নুতরাং তিনি আমাদের 
শত্রদলকে যে বৃদ্ধ করবেন, সে বিষয় হস্ভামলকবৎ 
প্রতযক্ষ। কিন্ধু, তাকে আমি বিষদন্তহীন অহিম্বরূপ 
জ্ঞান করি।, পঞ্চালপতি তেমন নন। 

শশি। মান্ত্বর| এআ সকল কথা তাবলে যন 

অধীর হুয়। হার! কি কুক্ষণে দাদা সেই পাপ 
কাননে গ্রবেশ করেছিলেন। এ গুসুন।-কুমারীরা 
দেধালযে প্রতহেশ কচ্চে। 

(নেপথ্যে পদধ্বনি, নৃপূবধবনি ও গীত 3-. 
হা সন্ক্যাকালে ব্স্তবর্ণন ) 

রা  ম্রী। রাজননিনি| আহি এখন হাই, 
মায়াকে এখানে আনয়ন করে কোনো বিংল 
স্থানে রাঝি। দেখি, এই ইন্দুযতী রাঘনোমোহিলী 
কিনা? আপনি গিয়ে সেই কুমাগীদিগের সঙ্গে 
বখাবিধি সভাষণ করুন। 

শ্রশ্থান। 

আছি? কাঞ্চদমালা | এ বিবাহ হলে, সবি, 
জামাদের লর্বনাশ হবে! কিন্তু দাদাকে একথা 

বে আর বধ গাঙ্কারাজ পুযায শিক যে ফেষম করে | বগা ভা ভেখে হ পাতি গা 
লোকে বলে, বিপত্তিকালে জান-রবি যেন যেঘচ্ছম্র 
হয়। ভা না হলে কি সখি রঘুনজান, দুব্ণমৃগ 
বেখে বৃঝতে পান্তেন না যে, মে কোম রারাদী 
যাক্ষস। হায়! হার! আবাধের কি হলো 1. সু 

(যোজন ). | 
কাঞ্চন। সথি। শান্ত হও! / একি ভ্রমনের 

হয়? তোমার ও পল্মুচপুঃ অস্রপূর্ণ দেখলে লোকে 
কিভাববে? এ শোনো,-আহা | কি ইনৎবাহ 
গ্ত। 

(নেপথ্যে গীত / পূর্ণচজ রণ) ্ | 
শশি। সথি। আমি যখন মন্ত্রীর পরাযর্পে 

এ সমারোছে সম্মত হয়েছেলেম, তখন আমি 
পূর্বাপর বিব্চেন] করে দেখি নাই। আমার 
মনের কি এমন অবস্থা যে, এধন আহলাদ আমোদ 
কতে পাগি? ন' দশজন পরের সে আমোদ. 
গ্রযোদের কথাবার্তা কইতে পারি? ত! চলো, 
স্যা হয়েছে, তা হয়েছে! এখন বৎকিঞিৎ 
ভদ্রতা না দেখালে, অবশ্যই লোকে অবশ করবে। 
এঁষে দারদা আর মান্ত্র'য় এ দিকে আলসচেন!1--ব! 
বল সথি! ইন্দুষতীই হোন,কি হ্থরলারীই হোন, 
এমন কার্তিকেয়কে দেখলে, তীর মন অবশ্তুই 
অস্থির ছবে। 

(রাজ! ও মন্ত্রীর প্রবেশ) 

চলো সধি ] আমর] এখন যাই )--গিয়ে দেখি, 
ইন্দুষতীর মনের কি ভাব। আ'ম শুনেচি, অনেক 
লমর এমন খটে যে, কিরাত কুরঙ্গিমীকে তীরাঘাতে 
বিদ্ধ করে অগ্যঞ্জে চলে যায় )--আর মনেও করে 
ন! যে,সে অতাগিশীর কি হুর্দিশ। ঘটেচে 1 কিন্তু, 
সে যেখানেই যার, এ রভশোধক ধমদূত তার পার্থ 
লেগে খাকে। তা চলো। আমরা যাই। 

রাজা। শাশ। একটু দাড়াও) ফোন বিশেষ 
একটি কথা আছে। 
শ। দাদা! বলুন, আপনার কি আজা। 
রাজা। তৃষি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃদ্ধা শুনেছ। 

ধল দেখি, আবার কি সৌতগ্য? কিন্ত, মন্ত্রিধর 
হলেন, এ বিবাহ অপেক্ষা পঞ্চালাধিপতির দৃ্ছিতার 
পাণিগ্রহণ প্রেয়ককর। হা! হা! হা! (উচ্চহান্ড) 

শ্কটক, আর হীর1] পিল, আর পুর্ণ! দেখ 
দিদ! বৃদ্ধ হলে, লোকের বুদ্ধির হালছুয়। জ্ঞান- 
নদে এক প্রকার জল শেষ হুর। যোধ করি, 
যত্ত্ররেরও সেই দশ! ঘটচে। | 



১৩ | 

মন্্রী। বর্মাবতার | এ অধীনের স্বর্গীয় পিতা। 
আপনার বাক্ষপিতাষছ্রে মন্ত্রী ছিলেন। আর এ 
অধীনও তীর সহকারিত্ব কত! । পরে আপনায় 

বর্গবাসী পিতা, এখন আপনি। অভঞএব ঠাকুর- 
মাদটা বলে আপনার! আমার সহিত পরিহাস 
কন্তে পারেন। শামি কেবল আপনার 
মঙ্গলাকাজ্গী,-- | 

(নেপথ্যে পদশব্ব ও নূপুরধবনি ) 
রাঞা। শশি! চলো দিদি| আমি তোমার 

সঙ্গে যাই। দেখি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী এ 
কু গৃছে পদ।ণ করেছেন কি না। 

. শশি। দাদা! আপনি বলেন কি? ও 
দেখালয়ে যে এ নগরের সমস্ত ফুলকুমারী উপস্থিত! 
আপনি সছলা ওখানে গেলে তার! লজ্জায় যে 
কিরূপ হবে, তা আপনিই বুঝতে পারেন। 

মন্ত্রী। না-নানা মহারাজ]! এ আপনার 
অহ্ুচিত। চলুন, আমরা উদ্ভানের এ কোণে ৩প্ত- 
তাবে গিয়ে থাকি । রাঞ্েন্রনন্দিনীকে আপনি 
বে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় এর পরে 
করা যাবে। কপোভীমগ্ডপীর যধ্যে পক্ষিরা্ 
বাজ সহস! উপস্থিত ছলে, তারা কি ন্বুখ-সম্ভোগ- 
পরিত)জ হয়ে তয়াতিভূত হয় না? এ নগরে যে 
এত কুমারী কন্তা আছে, তা অনি জানতেম না। 
আমাদের যুবক ভায়ার! কি উদাসীনশ্ধর্শ অবলম্বন 
করেছেন ? 

রাজা | (সহ্থান্ত বদনে) এ বিষয়ে আনি 
কোনো উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু এই জানি 
যে, আপনার জানিত একজন যুব! পুরুষের ভাগ্যে 
ওদাস্তই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েচে। 

( নেপথ্যে পদশবা ও নূপুরধবণি ). 
মন্ত্রী। উঃ! এযেরাজাছুর্ধ্যোধনের একাদশ 

অক্ষৌহিণী | তা আপনি যান রাজকুষারি! আর 
দেখ কাঞ্চনযাঁল1। যদি ছুই একটি, এ বৃদ্ধ ভ্রান্ছণের 
যোগ্য পাঞ্ী দেখতে পাও, তবে সন্ধার দিও । 

ক্কাঞ্চন। তোমার মুখে ছাই! এসে সখি 
আমরা যাই। | 

7 [ উতর প্রস্থাম। 
যী (শ্বগত ) দূ্ধ্যফিয়ণে গন্ভীর নতীর জল- 

মুখ উজ্জল দেখা যায়। বিদ্বন্ষিদেশ বে কিরূপ 
অন্ধকায়ে আচ্ছয়। তা কে জানে? মুখে হাসলেন, 

কিন্ত হৃদয়ে সর্বক্ষণ কি বেদনা, তা বিনি অন্র্থামী, 
. ভিদিই জামেল। (প্রকান্ে) চছুন মহারাজ! 
আমর! ই এক কোণে খুগ ভাবে গিয়ে 

(থাকি! জন আবার বনকাছে আপনি - 
অবশ্ঠই আজ লায়ংফালে লে; ৪ বূপলীর 
দর্শন পাবেন। 

[ উভয়ের উ্াদকোশাজিখে গমনোত্ঠম। 
(কুমারী শশিকলার বেগে পুনঃ প্রবেশ ) 
শশি। দাদ1! শান, আকাশের তার! 

ভূতলে পড়েছে! ৰ 
রাজ । (ব্যগ্রভাবে) এর অর্থ কি দিদি? 

শশ্ি। বোধ করি, রাজেন্রনন্দিনী ইন্দুমতী & 
এসেচেন ! আমরা রমলী, তবুও তীর রূপ দেখলে 
আধি ফেরাতে পারি ন1। ফি অপরূপ রূপ! 

রাজ! । দেখলে শশিকলা? জমি ত বলে- 
ছিলেম, এ স্বপ্ন নয়! তগবতী অরদ্ধাতী দেবা 
কোথায়? 

শশি। তিনি তগবান খঘ্যশৃ্, ভগবান বখিষঠ 
আর রাজপুয়োছিত ধর্পের সহিত কোন বত 
সমাধা কচ্চেল। ব্রত লম্প্র হলেই, রাজেন্্রনন্দিনী 
ইন্দুমতার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে) ভগবতী 
আমাকে এই কথা! বল্লেন যে, যেমন তারাময়ী 
নিশাদেবী, উবাকে উদয়াচলের সহিত মিলিত 
করেন, পেইরূপ তিনিও রাজনলিনী ইন্দুমতাঁকে 
আপনার সম্মুখে উপস্থিত করবেন। 

(নেপথ্যে যন্্রধবনি ) 
যোধ হয়, ভগবতী অরুন্ধতীর ব্রত সাঁজগ্রার! 

তা এ সময় আমার ওকস্থানে উপহ্থিত থাকা উচিত। 
আমি যাই। 

(নেপথ্যে গীত /-বরতলার-হিবক : 1 
(রাজা ও মন্ত্রীর উদ্ভান-কোপাতিমুখে গমন) 
রাজা। বলুন দেখি নস্্রী মহাশয় | এ বিবাহে 

আপনার কি আপত্তি? | ৃ 
মন্ত্রী। (অস্পষ্ট বাক্যে) আজ্ঞা আপত্তি কি, 

তা না, তবে কি, গান্ধাররাজবংশের সহিত এ 
রাজবংশের কখনো কোন পরিণয় হয় নাই। কিন্তু 
পঞ্চালপতির বংশের অনেক রাজকুষারী এ রাঙ্যের 
পাটেশখরী হয়েছেল। আর এ রাজবংশেরও অনেক 
কতা পঞ্চালরাজের রাজাদিগের ল্ছিত 'পরিলীতা 
হুয়েচেন | এখন সহ্ল! এ নিয়ম ভঙ্গ করস”... 
রাজা। বিকৃ মন্িধর! তেখেছিলেম, আপনি 

ক 

হুনীতিজ | ত1 এই কি নীতিজ্ঞান? আর জাপনি 
কি পুরাণ-বৃভান্ত সমস্ত বিশ্ৃতত হয়েছেন? মহা, 
ভারতে কি আছে? গান্ধার-রাজকভ্তা গান্ধারী :. 
দেবী বাজধি ধতরাষ্রের সহিভ পরিনীতা হন। : 
আর তাঁর কন! ছুঃখলা, আমাদিগের পূর্বাধাত1| 

০ ও 



দন ভিন শর | রাজবংশের মোহিত ুণযা্থা 
. অরক্খের বর্দপত্ী ছিলেন। আমর তীর সম্ভান। 

প্ান্ধার দেশের রাজবংশের র্ আমাদের সম্বন্ধে 
ৃ পরের রক্ত নয়। 

মর আজ তা সত্য বটে। তবৃ-_ 
রাজা । আ:--তবু, তবু, তত্রাচ, তত্রাচ, কিন্তু, 

কিন্তু, এই যে আজকাল আপনার মুখে। আর 
কোনো শবই নাই! 
নাকি? 
মন্ত্রী আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে! তা 

আপনার হিতার্থে যদি পাগল হই, তাতেও 
ছঃখ লাই। 
( ইন্দুমতী ও দুনন্নার সহিত অরন্ধভী, শশিকলা 

ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ) 
রাজ।!। ( অবলোকন করিয়া! ) 

আপনি আমাকে ধরুন! (মুচ্ছাপ্রাপ্তি) 
ইন্দু। (রাবাকে অবলোকন করিয়া ) ভগবতি | 

শ্ীচরণে স্বাদ দিন, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি! 
শ্বপ্ও কি কেউ সত্য দেখে? ( ঘুর্ছাপ্রান্তি) 

শশি। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ | তগবতি| 
এদের ভুজনের পরম্পয় সাক্ষাৎ করানো, কোন 
মতেই সরুচিত হয় নাই! তা চধুন, আমর! 
ইন্দুমতীকে পুনরায় দবেবালয়ে লয়ে যাই। 

[ ইন্দুমতীকে লইয়া অরুন্ধতী, শশিকল।, হুলন্ধা 
ও কাঞ্চদমালার দেবালয়ে প্রস্থান। 

বৃদ্ধ বগে পাগল হচ্চেম 

মন্ত্রিবর | 

মনত্রী। কি সর্ধনাশ! কি সর্বনাশ! ওরে 
শীঘ জল নিয়ে আয়-- 

রাজা। ( সংজ্ঞালাতানম্তর ) হস্ত্রি/! আপনি 
বুদ্ধ ব্রা্ষণ, ব্রক্মণবধ শাস্তে অতীব গছিত বলিয়া 
উক্ত হয়েছে, তা নাহলে আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী বধের তয় 
কতেন না। আপনি আমাকে স্ঃখার্বে আরও 
মগ করবার জনে এ ভাণ কেন করলেন? আপনি 
অবিলঘ্ষে আদার বনোযোহিনীকে আম্ন। 
আমার হৃদয় অন্ধকার ও মন উন্যপ্তপ্রায় হয়েছে! 
ননুব! আনি ধর্থ কর্ণ সকলই বিশ্বৃগ্ত হুদ! শীত 
উত্তরদাও! 

. অনত্রী। (সতয় কম্পে) মহায়াজ! আমার 
কি লাধ্য যে, ইন্রজালে আপনার মন ভুলাই। : 

কাজা । € উন্সভতাবে 
একবার ব্নদেবীর মায়াতে যে অনি গ্রজলিত 
হয়েছিল, তাতে কে এ আহুতি দিলে? কার এত 
পাছস? জাবি সন্থুখে কেবল রকতশ্রোত বেখচি ! 

| আর? দি এক পরম বহি র্ষদী! পেলেই 

জার ০ াহিবী। 
ছরিকা! হে বিধাতা 1 | 

(বেছে আছি| রে কঠিন, হার়। হই হিছীর্ঘ রি 
নাকেন? (পুমর্যু্ছাপ্রান্ডি) 
হী। এই ত সর্বনাশ, হলো! খর রখ. 

পরিভ্রথণ করিয়া ) ৃ 

৮3224 8 
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:আাীর হ্বায়ে এক 
এ দেখে জানি এরম. 

রক্লই আমার ছুর্বদ্ধিতে | ছায়! হায়! পন্ঘ। 
ভূলতে গিয়ে আমার এই নাত্রে লাভ হলো! খে. 
মুশালের বণ্টকে ছু ছিয্ল-ভির় হয়ে গেল! 
(উচ্চৈঃস্বয়ে) তগবতী অফুদ্ধতি। রাজনশ্রিশী 
শশিকলা! আপনারা এ দিকে একবার শীত 
আনুন। মহারাজের প্রায় আলল্নফাল উপস্থিত! 
হে পিদ্ধুরাঙ্ষকুলতিলক ! হে নয়রাজ | তুমি কি. 
প্রাচীন শুভাঙ্ছধ্যায়ীকে বিশ্বত ছলে? হছে নর” 
কার্তিকের! বৃদ্ধ মছাঁরাজ কি এই অন্ত আমাকে 
এ পাপময় সংলারে রেখে গিয়েচেন ! আমি তোযার 
এই দশ! স্বচক্ষে দেখব? হে নরশার্দ,ল | মধ্যাহে 
কি রবিদেষ অস্ভাচলে গমন করবেন? তবে” 
তোমার-্ঞ দশ! কেন? (রোদল) | 

(বেগে অরুন্ধতী, শশিকলা ও 

কাঞ্চনমালার প্রবেশ) 

অরু। (সবিপ্বয়ে)এ কি মন্্িধর! একি! 
( শশিকলা ও কাঞ্চদমালার মৃদ্ধ রোদন) 

মন্ত্রী! আর কি বলবে! তগবতি 1-স্যাজ, 
নন্দিনী ইন্দুষতভীকে দেখে মহারাজের জ্ঞান-রঘি 
বোধ হয় যোহ-তিষিরে চির অ.চ্ছর হয়েছে ! 

অরু। (য়াজার মস্তক গ্রহণ করিয়া) নহ্িবয় | 
পনি সরুন, আমি দেখি, বিধাতা কি কনেন। 
(রাঙার মন্তক স্বীয় ক্রোড়ে করিয়! মাল! জপ) 
রাজা। (সংজ্ঞ! লাত করিয়া) স্তগবতি | 

আপনার! এখানে কেন? আপনারা এখান থেকে 

বান! আপনাদের দেখলে আধায় বোধ হয়, 
আপনার] যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে, জীবনের 
জীবনকে অগ্সিতে তণ্ম করে এসেছেন! আমিও 
অপবিভ্র। কেন না, আমি এখন প্রাপশৃন্ত! 
আপনারাও এখন আর পবিত্র নন। কেন না, 
আপনার! শ্মশানভূমি পদন্পৃষ্ট করেছেন। পু 
আরু। বৎস! শান্ত হও। শান্ত হও ঞ 

প্রগাপ-যাফ্য কি তোমার উপধৃক্ত 1 
রাজা। তগবতি | আপনার! বাস ০০858 
অকু। বৎস! তোমাকে এ. অবস্থায়, ০ 

পরিত্যাগ করতে ০ -€. দান কঃ 
রাযাস।  .. : রঃ 



২২... 

(বেপথ্যে )-তগবতী! | 
অরু। লীগ্র শান্তিজল আনয়ন কর। 

€শান্তিজল হতে রামদালের প্রবেশ) 
আরু। (শান্তিলে রাজমুখ প্রক্ষাপন করিয়া) 

উঠ বল! যেষন নিশানাধ, রাহ গ্রাস হতে মুক্তি 
পেকে, পুন্ব্বার জগব্তভী বনুমতীকে সহান্তবদনা 

করেন, তৃমিও তাই কর। 
রাগ্া। (গান্ছোখান করিয়!) তগবতি! 

আভবাদম করি, আশীর্বাদ করুন | 
আঅরু। বস! এখন তনুস্থ হয়েছ? 

অন্ত্রী। (শ্গত ) কি আশ্চর্য্য! ব্রাঙ্গদী 
 আমশীপাদ করলেন না! পুর্বে “চিরজীবী হও! 

চিরন্ী হও | বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন।” 
এই সফল কথা আশীর্বাদন্থলে মুখ দিয়ে বহিগ্ত 
হতে, আজ আর তা নাই! পাছে আশীর্বাদ 
ন্দ্ফিপ ছয়, বোধ করি এই তয়ে আশীর্বাদ 
ফরলেন না! মহারাজের যে বিবয অমজল 
উপস্থিত, তার কোন সঙগোছ নলাই। অমঙ্গল 
চুচনার পূর্বব সুতবে এই এই লক্ষণ। 

রাজা। জননি! আহার কি কুক্ষণে জম্ম! 
এ কুছীবন, আহি প্রায় ্বপ্রই কাটালেম | 

অক! কেনবৎস! স্বপ্রকেন? 
রাজা]। তেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে। রাজ- 

নন্দিনী ইন্দুমতীর চক্্রানন অবলোকন করে," পুন- 
জীবিত ছবে। | কিন্তু, তাকে যে কিরূপ দেখলেম, 
স্পযেষন স্বপ্রদ্েবী, যায়াময়ী নারীকে সঙ্গে করে, 
নুগড জনের মনোর্গ জন্মান, এও সেইরূপ হলো? 

অকু। বৎস! এ তোমার ভ্রান্তি! সেই 
রাজদন্দিশী ইন্দুষতী, এই পুরীতেই আছেন। আর 
তোমার ভগ্রা শশিকলার সাত এই অশল্লকালের 
আলাপ পরিচয়ে তার বিশেষ সম্প্রতি হরেছে। 

ঝাঞ্জ1। (য্যগ্রভাবে) তবে দেব! 
কি তা+ চন্জ্রানন দেখতে পাই ন।? 

অক্ক। হস] তা! ছতে পারে)--কিন্তু 
তিনি কৃলবাজ। আর ফোন্ কুলবালা, ত1 তুমি 
ভালরূপ জান না| তিনি বে সহসা! তোমার 
সাত সাক্ষাৎ করবেন, এ কোন হতেই সম্বে 
মা। তুষি এখন ন্বাজপুবীতে প্রযেশ করো) 
লঙ্গাগত কুলকন্ারা এই উদ্যানে বিছাবার্থে 
আসবে । তা ছলে অবস্তই হন্দুঘতী তোহার দর্শন- 
লে পড়বেদ। আর বদি তোমার তকে কিছু 

বক্তব্য থাকে, তষে আপন তদদী শশিঞলাকে দিযে 
বললেই হবে। 

আমি 

_ মাইকেল গর্থাবলী 

স্বাজা। (কঃ রে ফ্ছি হা) চা 
খা ॥ আমর! রাজপুরীতে প্রীবেশ করি। 

[মন্ত্রী ও রাজার স্থান । 

অরু। (কাঞ্চনমালার প্রতি ) কাঞ্চনমালা | 
যাজন'নণী ইন্দষতী আর তর সধীকে শীত এ লে 
আহ্বান করে] । | | 

কাঞ্চদ। যেআজ্ঞা তগবতি 1 [ স্থান | 
অরু। (শশিকলার প্রাত) রাজনন্দিনি | 

তোমরা এখানে কিছু কাল »ংগীতাদি আনোদে 
মঙ্থারাজের চিত্ত বিনোদন কর 1--" 

শশ। জননি! আপনি কি তবে আশ্রমে 
যেতে ইচ্ষা করেন? তা ছলে কিন্তু কিছুই হবে 
না। দাদ! যদি আবার এরূপ ব্চিলিতমন। হন, 
তযষেকেরক্ষাকরবে? 

অরু। বসে! আমি যে শাস্তিজলে শুর যুখ 
গ্রক্ষালন করেছি, ভাতে আর কোন তয় নাই! 
অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণাশঙ্ক! থাকে? 
এর উদা্রপন্থলে, রাহ আর কেতকে দেখ। 

শশি। জনলনি] আপনার শ্রীচরণে এই মিনতি 
করি, আপনি এখানে থাকুন। 

অরু। বৎসে! সাংসারিক শ্খধলোভে আমার 
মন সতত বিরত। তবে তোমার অনুরোধ অবহেল! 
কর্তে মন চায় না। আচ্ছা, আমি এখানে খাকলেম। 

(ইন্দুদ্তী ও নুনন্নার প্রবেশ ) 

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিজন করিয়া) প্রিয় 
সখি!-(করষে.ড় করিয়া) এ দাসার অপরাধ 
মার্জনা করবেন। আমি যে আপনাকে প্রিয় 
সখী বলি, এ আমার অনুচিত হর্। কিন্তু তেবে, 
দেখুন; জনকরাজতনয়া সংতাবেদী, লরম। রাক্ষপী" 
কেও সখী বলে সস্তবণ করেছিলেন, আমার কি 
তেমন সৌভাগ্য ছবে। 

ইন্দু। (শশিফলাকে আলিঙ্গন করিয়1) প্রিয় 
লখি! প্রি্তমে ! তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বতরপ। 

তুমি ত জামার দ্াসা লও, আমিই তোমার দাসী। 
তোষার বাহুবঙ্ন্্র ভ্রাতার রাজে; আমাদের 
ব্সতি। ৃ টস 

শশি। প্রি সখি! ও সকল কথ! শিশ্বাত 
হও। এ বসন্ত কাল। আরদেখ। আজ পূর্ণ” 
লোকে আকাশ, পৃ্থবী সকলই যেন ধৌত হয়েছে। 
জআারে। দেখ, এ উদ্ভালে কত প্রকার জুঃতি কুনু 
প্শ্কুটত ছয়েছে। আর শুদেছ্ি। তোমার এন্ধপ 
ধু ষ্ঠ যে, আকাশে খেচর, আর হত ছুস, 



০ 

১.2 দদীৎকমি সনে লকােই বক 
বিশ্বৃত হয়ে, এফভান মনে সেই সঙ্গীত শুনতে 
খাকে। তা প্রির সি! এ হৃখে কি আনাদের 
ব্চত করবে? এই আমার বাটি গ্রহণ ধরে, 
একটি দত গাও। 

ইদু। সখি! স্ুব$ই বলো, আর কুষ$ঠই 
বলে, ত| সে সকল এখন আর নাই। এখন 

ছঃখের হলাহলে এক প্রধার নীলকঠ [--র্জবীভৃত1 

ছয়ে রয়েছি! তা তোমার সমান প্রির়তমাকে 
অনব্ু্ট কর] কর্তবা নয়) দাও, তোমার বীণ। দাও। 

( বাঁণা গ্রহণপূর্ব্বক গীত) 
শশি। আছহা| কিস্ৃৎধুর সঙ্গীত ! (অরুন্ধতী 

প্রতি ) ভগবন্ঠি | আপনি কি বলেন? 
অরু। জ্রেদশালয়ে এইরূপ লগত হয়। 
শশি। ( ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সথি! এন্রপ 

মধু-কোকিলাকে এ রাজপুরীর উদ্যানে কি প্রকারে 
চিরকাল আবদ্ধকরে রাখতে পারি, তার কোন' 
উপায় ভূমি বলতে পারো? 

ইন্দু। সখি!--তুমি দেখচি এক জন মনা ঘটক 
নও। তার পরে কিবলদেখ? 

শশি। তুমি কি তাবুঝতে প'চ্চ না? যেখানে 
দেবদেবা সকলেই অধকৃগ, পেখানে মানব-হ্বদয় 
কেন প্রতিকৃণ হবে? তা এলো, তুমি আমার 
ভগিশী হও! 

ইন্দু। (সহান্ ব্দনে) তাঁর পর তুম ননদী 
ছয়ে, যাও পর নাই জ্বালা দেবে বুঝা? 

অরু। বালকাদের রহন্ত আমাদের মত 
বুদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়। 

(কিঞং দুরে অবস্থিতিপূর্বক মাল! জপ) 
পরতো | তোমারি ইচ্ছা! ম্ুবর্ণ প্রজাপতি, 

অতি অল্পকাল ম'র্রে জীবন বারণ করে,--আর যে 
ল্পকাল সে পুষ্পবধু পানে অঠিপাত করে, এরাও 
তাই করুক! শঙ্ণের কোবমৃক্ত সুঙাকু অসি 
সর্বক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে। এ যে লোকে 
দেখিতে পার না, এ কেবল বিধাতার অসাধারণ 

আগ্রহ! গ্রতে!! তুবিই দয়াময়! 
শংশ। (ইনুমতীর প্রতি) প্রির চথি! আমার 

ছাদার একটি প্রার্থন।--তোবার রি 
প্ররথনা। ৃ 

ইন্দু। কি প্রার্থনা! প্রি সখি? 
শশ। (বর্ণযূলে ) 
ইলু। সথ! তোবাকে জামার ছিতীয় প্রাণ 

বলেছ, তোমার কাছে মনের কথ! অব্যন্ত রাখা 

আহার জা: নহ। এ. | পরস্থাধে আমার রি, ৃ 
আপনি দাউ । কেমইবাধাকবে? আবি তোমায়. 
কাছে ধর্মকে লাক্ষী করে, অঙ্গীকারঘন্ধ, হচ্ছি, 
তোবার অগ্রজ তিন কখদো, অন্ত পুরুষে পতিত্বে 
বরণ করবো না। কিন্ত একটি বর এ কর্ম ছবে. 
না] আমার পিতার শুভার্ধে। এক অতারস্ত 
করেছি। ২ 

শশি। প্রিয় সখি! তুমি এ | অর্ীকাযাটি 
তগবস্তী অরদ্ধতীর সঙ্গুখে কর।--( উচ্ৈঃ্বরে 
অরুত্কতীর প্রতি) তগবতি | আপনি একবার এ. 
দিকে পদার্পণ করুন। 

( অরুদ্ধতীর প্রবেশ) না 

শশি। তগবতি | আপনি শুনুম, প্রিয় সথী 
ইন্দৃহতী এই অঙ্গীকার কচেন যে, দাদাকে তিঙ্ 
ডান অন্ত কোন পুরুষকে পতিত্বে গ্রথণ করবেন 
লা। কিন্তু, এক বৎসরকাল এ কর সম্পন্ন ছযে না। 

অরু। (ইন্দুতীর প্রতি) ফেমন বৎলে] 
একি সত্য? | 

ইঙ্গু। (শ্রীড়া সহকারে মণ্তক অবদত ক7ণ) 
দুখ । আল্ঞা ই, আমার প্রিয় সতী? এই ঢু 

প্রতিজ্ঞা) আর এই-ই তর মনের বাছ।। 
অরু| এ উত্তম সম্বল । রাজি অধিক হতে 

লাগ্ল। চি সকলে নিজ তবনে যাও )--আর 
আহিও এখন আশ্রবে যাই। দেখ শশি! তোমার 
প্রিয় সণী4 সহিত জনকয়েক রক্ষক দাও, নাগরিক 
উত্মব এখনে লাজ ছয় নাই। আর দেখ কন 
মাল! | তুমি হ্ত্রী মহু।শরকে একবার আমার 
এখনে পাঠিয়ে দাও। 

শশ ও কাঞ্চন। যে আনে তগব্তি! 
[ শুরুদ্ধতী ব্যতীত কলের প্রস্বান। 

অরু। (পরিভ্র€ণ করির শ্বগত) প্রতে! | 
তুমিই সত্য! মহারোগে মহৌধধই আবংস্তুক 
করে। আর যদিও, সে বহৌষধ রোগীর পক্ষে 
কিছুক্ষণ রেণজনক হয়ে ঈড়র, তবুও তাতে বিজ্ঞ 
হওয়া অনুচিত কর্ম। যে প্রেমছুব তাগাদোষে 
এদেএ হদয়ক্ষেত্রে শছুণ্তি হয়েছে, সে জুরে যে 
গ্রকরে হয় উন্ুপিত করতে হবে] তা না করলে 
আর রক্ষ। নাই। 

(হস্্ীয় প্রবেশ) 

(প্রকাণ্ড ) আহ্ন মন্ত্র | মহারাজ কোথায়? 
মন্ত্রা। ভিনি শর়নদন্দিরে প্রবেশ করেছেন। 
অরু। এখন কি কর্তৃবা, ত। বলুন দেখ] 



জী 

বুধতে পারছি না। আই গিট হয়েছি, ক্খাপনি 
ৃ কি বলেন? ্ 
ক্রু) গুন, এপ জমন়ষ হয়েছে ষে। গর্জরের 
রঃ সাজা, রাজকর না ধেওয়াতে গান্ধারের বর্তমান 
- অধিপতি ধূমকেতু সিংহ সৈন্কে গুর্জরদেশ আক্রমণ 
কনে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাকে 
পবিকার স্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করুন যে, 
গান্ধারের ভূত্তপূর্ব রাজ, তাঁর একমান্রে কন্ত1 
ইন্ুমতীর সহিত এই নগরে ছত্বেশে আছেন। 
অস্্রী। ভগবতি! এতে কি ফল লাত হযে? 
অআফু। আপনি কি দেখছেন না যে, পঞ্জে পাঠ 

মানস দে অধর্দাচারী এই কন্তারত্ব ইন্দুমতীকে অবশ্থই 
চেয়ে পাঠাবে। কেন না, তার পুত্র জয়কেতৃর 
সহিত এ কন্তার পরিপয় হলে, পরিণ।মে তার রাজ্য 
নিষ্ষণটক হুবে। আর বদি পঞ্চালাধিপতি রোধ- 
পরবশ হয়ে, মহারাদের সহিত যুদ্ধ আর্ত করেন, 
তবে অজয় কখন ধূমকেতুর সাত শক্রভাবে প্রবৃদ্ধ 
হবে নাঁ। সত্য বটে, ইন্দুমতীকে ধৃযকেতুর হন্তে 
দিতে অয় বিষম মনঃগীড়! পাবে, কিন্তু আপনাকে 
আমি বারদ্বর বলছি যে, মহ্ারোগে মহৌষধির 
আব্ম্কক। যে বিবাছে দেবতার! প্রতিকূল, যা 
নিধারপার্থে শ্বগর্ণয় মহারাজের পবিজ্রে আত্মা পুনঃ 
পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে বিবাঁছে সম্মতি 
জিলে, রাজার আমর] অশ্রেরসাধক হব । আর, 
মহারাজ আমাদের যে তার দিয়া দ্বর্ণে গিয়াছেন, 
তারও প্রতিকূল অনুষ্ঠান করা হবে । এখন জাপনি 
কি বলেন? 

হন্ত্রী। (চিত্ত! কর্গিয়) দেবি! এ আপনার 
দৈষ বুদ্ধি] আপনি দেখাঁদদেব মহাদেবের সেব!] 
বুধ! করেন নাই! তিনিই আপনাকে এ দেবছুর্লভ 
জাম দিচ্ছেন) আমি আপনার প্রস্তাবে সর্ব! 
অস্ভুমোধন কফরলেম। কল্য প্রত্যুষেই গুর্জর নগরে 
দু প্রেরণ করবো। এখন রাত্রি অধিক হয়েছে। 
অস্ুমতি হর তে। বিদায় হই। 

অরু। আমিও এখন জশ্রষে বাই। 
অস্ত্রী। বলেন তে। সঙ্গে রক্ষক দিই। 
অযু । (লহান্ত বদনে) আমাকে এ নগরের 

কে না! চেনে? বিশেষতঃ, আমার রাহদাস 
 শীবদ্বজ্র অবতার । ভবে চুন । এস রামদাস | 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

€ টি, 7 | আহি? মে নাহল গ সাগর 2 
| বে কোন্ দিকে গেলে যে রক্ষা! পাব) ভা. 

খর্র নগর $-লসথখে গান্ধার-রাজশিবিয় 
| (রক্ষক ও দৌঁবায়িক দণ্ডায়মান ) রি 
 রক্ষক। (পরিত্রধণ করত, স্বগত), ঞ্ স্ব 

মহারাজের স্বয়ং আগা তাল ছয় নাই। আমাদের 
সেনাপতি মহাশয় একল! হলেই এ দেশ আমাঘের 
পদানত হতে] | কিন্ত আমি দেখছি, যার! নিগ্ষে 
অধর্্াচারী তারা অপর ব্যকিকে কখনই বিশ্বান 
করে না। বোধ হয়, আমার্দের মহারাজ এই 
তাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাত 
করেছেন, হুয়তে। সেনানীও তাই.করবেন। 
(একমনে চৌদিকে ভ্রষণ ও দৃতের প্রবেশ ) 
রক্ষক। কেতুমি? 
দৃত। আমি লিজুদেশাধিপতির দুত। বাঁজা- 

বিরাজ ধূমকেতু সিংহের নামে পত্রিকা আছে। 
রঙ্ষক। (দৌবারিকের প্রতি) ওহে 

দৌবারিক | 
দৌবা। কিভাই! 

স্ধক্ষক। এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাঘগোচরে 
লয়ে যাও। | 

(নেপথ্যে রণবাছ্) 

দৌবা। রী যে মহারাজ, এই দিকেই 
আমলচেন। ৃ 

(ধূষকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রযেশ 
দুণ্ত। মহারাজের জয় হোক! 
যাজস্ধূম। আপনি কে? 
দৃত। মহারাজ! আমি আ্াঙ্ছণ। সিদ্গুদেশ 

হতে রাজসদীপে একখানি পঞ্জিকা আনয়ন 
করেছি। | 

( পঞ্জ দান ) 

রাজা*ধুম। (পর পাঠ করিয়া সবিদ্বয়ে ) 
আয11-একি! | রা 

মন্ী। কি মহারাজ? 
রাজা-ধূম। পঞ্জ পাঠ করে দেখ। 

(মন্ত্রীর হনে প্র প্রদান) 
মন্ত্রী। (পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্ধ্য] উত্তর 

গো-গৃছে বাছা! ছর্ধোধন যে কল লাভ কত 
পারেন নি, আমর এই খর্জর নগরে এলে দই 
ফল, ইডি করলেন। | ষ্ 



 শায়াকানন 
সেনানা। বৃত্তান্ত! কি মন্ত্রী মহাশয়? 
মন্ত্রী। পত্র পাঠ করুন। 

( পত্র প্রদান ) 
সেনানী। (পঞজ পাঠ করিয়া) এত দিনের 

পর দেবগণ। ছে নহীপতি! আপনার প্রতি 
গ্রন্কতরূপে প্রসর ছলেন। রাজকুমারের সহিত 
ইন্্ুষতীর পরিণয় হলে, আমাদের রাজ মিষ্বণ্টক 
হবে, আর যেষন অনেক নদ ছুই মুখে বিতক্ত ও 
অভিধাবিত হুয়ে পরিশেষে সাগরঘ্বারে জাবার 
মিলিত হয়, সেইরূপ মহারাজের তৃতপূর্বব রাজবংশ 
বিতিন্ন মুখে অতিধাবিত হলেও, এই বিবাহ 
ব্যাপারে মিলিত হয়ে যায়। তা মহারাজ | এই 

5 মুহূর্তেই ইন্দুষত'কে লিল্ধুদেশের রাজার 1নকট 
চেয়ে পাঠান। আর অন্থধতি হয় তো দূতের 
সহিত আমি স্বয়ং সিন্ুদেশে বাই। বদি সিরাজ 
* আপনার আন্তা অবহ্থেল! করেন, তবে তার রাজ্য 
), 

চেস্টা বিশ 

লওতও করবে1| গান্ধারের তৃতপূর্ব মহারাজ 
অতীব বৃদ্ধ; তাঁকে যতকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিলেই 
তার জীবনের এ সায়ংকাল সুখে অতিবাহিত 

 হবে। 

রাজ।-ধূঘ। তাঁমপিংহ! তুমি আমার যধার্থ 
৷ বন্ধু ও মঙ্জলাকাজী। চলো, এ বিষয়ে পুনরায় 
 অন্্রণা। করা যাকগে। মন্ত্র! দেখ, এই সমাগত 
_ দ্বত মহাশয়কে যথোচিত আতিথ্যচর্য)ার নৃবিধা 

করে দাও। 
মজী। মহারাজের আল্ঞ। শিরোধার্ঘয | 

| সকলের প্রস্থান । 

(নেপথ্য রণবাদ্ক ) 

দ্বিতীয় গর্ভান্ক 

সিন্ধুগর--রামন্দির 

মন্ত্রী। (আলীন--স্বগত) অস্ত প্রায় দশ 
একাদশ মাল অতীত হলে, মারা কোন মতেই 
রাজকারধ্যে মনোযোগ দেন না। আমার স্বন্ধেই 
সকল তার। যদি যৌবনকালে হতো, তা হলে 
ফোন হানিই ছিল ন1। কিন্তু বনের অপরাহু- 
কালে, এত পরিশ্রম অসহ হয়ে পড়েছে। উঃ 
অস্ত আমি যুমৃযুপ্ায়। (গাত্রোথান কারয়!) 
আর এ কি জমলনোযোগের সময়! পঞ্চালাধিপতির 
'ঘু» যুদ্ধে আহ্বানার্ধে এ নগরে গ্রবেশ করেছে! 
বোধ করি, গুর্জর নগর থেকেও দূত জগতপ্রায়। 

২য় --২৫ 

( দৌধারিকের প্রবেশ)..
. 

বৌবা। যী মহাশয়] গান্ধারাধিপ্ির 
প্রেরিত দূত ও লেদানী নগর-তোরণে উপস্থিত । 
কিজআজ| হয়? 

মন্ত্রী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে 
সম্মান সছছকারে গ্রহণ করেন, আমি একবার 
হহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি। 

দৌবা। যেআজ্ঞ!। [ প্রস্থান 
হন্ত্রী। (শ্থগত) হে বিধাতঃ! ভগবতী 

অরুন্ধতী আর আমি, আমর! ছুঙ্চনে বে কর্ম করেছি, 
তাতে যেন মহারাঞ্জের কোন বিদ্বর বিপান্তি না হয়! 

এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা । 

( অরুত্ধতীর প্রবেশ) 

অরু। (আসন গ্রহণ কগিয়া) এ কি সত্য 
মঞ্জবর! পঞ্চালাধিপতি আমাদের মহারাঙফে 
যুদ্ধে আহ্বানার্থে দৃত প্রেরণ করেছেন? আর ন। 
কি গর্ভ দেশ থেকে রাজ! ধূমকেতুর দূত ও পেনানী 
দশ সহ্ম্র সেনা লমভিব্যাহায়ে এ রাতে গ্রবেশ 
করেছে? তা মারা কোথায়? 

মন্ত্রী! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
ভগবাত! আর কি বলবো! এ পকলিই সত্য! 
এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পরিত]াগ 
করেন না। 

অরু। কি সর্বনাশ! তিনি এই স্থানে বিদেশীয় 
মত্্যক্তির সছিত সাক্ষাৎ করবেন? তারা কি 
ভাববে, সিনুরাজপুরীতে একটি লত। নাই। আপনি 
মহারাজকে আদার নাম করে শীঘ্র আহ্বান করুন। 

হনত্রী। যেআজ! দেবি! | মন্ত্রীর প্রস্থান। 
অকু। (শ্বগত ) রাজমতাতে এ সকল লমাগত 

ব্ভির সহিত যথাবিধানে সাক্ষাৎ না করলে আর 
মান থাকবে না। অভয় যে এত বিহ্বল হবে, এ 

আমি কখনই মলে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের 
গর্ভে কিআছে! 

(রাজার সন্িত মন্ত্রীর পুনঃ গ্রবেশ ) 
(প্রকাশে) অয়! তুমি কি বৎস, সন্ত্রান্ত 

বিদেশী জনগণের সহিত এই বেশে এই মন্দিরে 
সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? আগগ্ধক মহোদয়ের! 
মনে কি ভাববেন 1-পিদ্ুরাজপ্রাসাদে কি রাজসতা 
নাই? আর সিন্থুরাজের এ অপেক্ষা! উৎর£তর 
পরিচ্ছেদ নাই? বল! তোমার এ অবস্থা কেন? 

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাদ পরিত্যাগ করিয়া ) 
তগ্বতি | এ সংসার নায়াময়। আর জীবন একি 



্ঙ 

দবপ্র-স্বরূপ | রাজমছ্হা, রাজপরিচ্ছদ, এ সফল 
বৃখা। 

অরু। তবুও বৎস | এই বৃথ! ভ্বব্য, বৃথাতিমান 
লয়ে তবাদুশ লোকেরা ম্থথখে কালাতিপাত 
করছেন। তোষার গ্রজাবর্ণা, সতৃষণ নয়নে তোমার 
এই রাজতবনের দিকে চেয়ে আছে। অবহ্লা-রূপ 
কীট দিয়ে এ প্রজাতক্তিরপ কোরক ফেন সই 
করতে চাও! 

রাঙ্জ]। অননি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ 
1শরোবার্ঘ)। কিন্ত, আমি এত ছুর্বাল যে, প্রায় 
পদসঞ্চালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে যে 
এলেছি, সে কেবল আপনার নাম গুনে। 

অরু। (স্বগত) এফ বৎসর পুর্বে এর 
শারীরিক কাঞচনকাস্তি। দর্শকের চক্ষু বিমোহিত 
করতো। বোধ করি, কৃতিকাবষ্টাত কুমারও এনপ 
রূপের [নকট পরাস্ত যানতেন| কিন্ধু। কি 
পরিষর্তন | (গ্রকাশ্রে) রাষদাস! 

রাম। (নেপথ্যে) তগবতি | 
অরু। আমার ওবধের কৌট। লী আনো । 

(কৌটা লইয়া রামদাসের গ্রবেশ।) 
অরু। (ফৌটা হইতে ওধধ লইয়া রাজকে 

প্রদ্দান্পূর্বক ) গুরু শুঁক্রাচার্ধয, যিনি সঞীবনী মন্ত্র 
গ্রভাবে কাপের ৰরাল গ্রাস হতে শুন্ত দেছছে 
পুন্ববার গ্রাণ আনয়ন করেনঃ তিনিই এ মহ্ৌবধির 
ছৃঠিকর্ত। | এ ওবধে সজ্ীবনী মস্ত্রের কিয়ৎ পারমাণ 
গণ আছে। এ শুভ্ভ দেছে পুনরায় গ্রাপের সঞ্চার 
ঘরে না হটে, কিন্তু ভুত্বল দ্েছকে সম্যক সবল 
করে। 

রাজা । (ওধধ গ্রহণ করিয়!) ভগবতি। 
আপনিই ধন্ত! (মন্ত্রীর প্রত) মান্রবর | রাজলভার 
লজ্জ। কনণ্থ উভ্ভোগ করুন! 

মন্ত্রী। (স-উল্লাসে) হে আমুন্বন! বিধাতা 
আপনাকে দীর্ঘগ্াবা ও [5রঅয়া বরুণ! 

[ মন্ত্রীর প্রস্থান। 

অরু | গুন অজয়। তুমি বৎস, কোন বিবায়ে 
এত অধৈর্য) হয়ো না। আমদের এ ব্যিন পঙ্কটের 
সময় সমাগত [বিদেশীরা যে যব) বলে, সাবধানে 

সে সকল শ্রবণ করো, তত !হধায়ে বাহত [ববেচন! 
করে।। সোমর। কাতর, সহজেই ক্র ধপরতন্্র, বিদ্ধ 
এ সময়ে ক্রোধের তাপে হনকে উভণ্ত হতে দিও 

না। সবলে এই $ভর 173 যে, আপনার অন্ত 

এ কুত্র নগরে আতিথ্য প্রংণ করুন) আহ মান 

মাইকেল গ্রস্থাবলী 

ও অগরস্থ প্রধান জাত্বীয়বর্শের সহিত মস্রণ। করে 
যথাবিবি উত্তর আগামী কল্য দিব। 

রাজা। যে আজ্ঞ। জননি | 
[ অরুন্ধতীর প্রস্থান। 

রাজ)। (স্বগত ) আবার |স্*আবার এ বৃথ। 
রাজমহিমাগর্ে কি ফল? হায়! এ রাজ্যে কত 
শত সহত্র গ্রজ| আছে, যার] দুঃসহ র্লেশপরম্পগায় 
দিনরাত্রি অতিবািত করে। তবু ভারা যঙ্গি 
আমার হৃদয়ের বেদনা! জানিতে পারে, তা হলে 

বোধ হুর, আমার এ রাজমুকুট, পদ্1ঘাতে দূরে ফেলে 
দেয়। আর এ বৈছরন্ত সধান রাওগ্রাসাঙকে তত্ব! 
কোরে, শ্ব স্ব ক্ষুদ্রতর কুটারকে ন্বুখ-সন্তোবের 
আলয় জ্ঞান করে। হেবিধাতঃ! লোকে তাবে? 
ন্র্যাই নুখ ;--কিন্ত একি ভ্রান্তি! সুর্যের প্রখর 
তাপে তাপত ছয়ে, ক্কষিবৃত্তি পরিচালন! করা, 
রাজ-পদ অপেক্ষা শতগুপে শ্রেয়স্কর। যদি মনে 
জান! যায় যে, যে আমার জীবনার্ধ,যাকে প্রাণ 
দিবারাত্র প্রার্থনা করে, আমার পরিশ্রমের ফল 
আমি তার সঙ্গে তোগ করবো, তা হলে কি নুখ। 
যাই এখন, সং লাজিগে। 

[ গ্রস্থান। 

তৃতীয় গ্ভাঙ্ক 

সিজুনগর $স্রাজসত|। 

(কতিপয় নাগরিক আসীন) 
প্র-না। মহারাজ যে, এত দিকে পর রাজ- 

সতায় আসচেন। এ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। 
প্রঞ্জাবর্গের আঞঙ্জ যে কিরূপ হদয়ানম্বের দিন, তা ॥ 
অন্থতঘ কর! আমার শত্তির অতীত। বোধ করি, 
চতুদদিশ বসর বলবাসান্ে, প্রারামচক্ত্রের অযোধ্যা 
পুনরাগমমেও প্রজাবৃন্দের এত আনন্দ লাভ হয় 
নাই। 

ভ্বি-না | ব্জুদ দেখি কশ্প মহাশয়! মছারাগের 
এ অবস্থ! কেন ঘটেছিল? 

প্র-না। মহাশয় | জনরবের অসংখ্য ছিহব!। 
কোন্ট। যে কি বলে, তার নিয়ম কি? তবে 
আহুমানিক দিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে, মহারাজের 
বর্তধান চিন্তটকলের হেতু উপস্থিত বিবাহসন্ন্ধীয় 
আন্দোলন ছতে জন্মেছে। 

ভুনা! । নহাশর! বিধাতা স্ত্রীলোকদিগঞ্ষে : 
হি করেছেন কেন? | 
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প্র-না। (পহথান্ত বনে) তা না করলে, ভূ-না। মহাশয় | অধর্ববেছের এক স্থালে 
তোমার সভায় বি্তারত্ব কি এ নগরে পাওয়! যেত? লিখিত আছে যে, কালদাস মাঘ মাসের 

তূনা। আজেহা, তা বটে! কিন্তু ত1 হলে 
স্বীকার করতে হবে যে, সফল যুগে স্ত্রীলোকেই 
পুরুষ দলের সর্বনাশের যূল | সত্যযুগে ছ্ুঃশাসন, 
ফ্রোপদীকে অপমান না করলে, বোধ ছয় কুরুক্ষেত্র 
ভীষণ সংগ্রামের সৃত্রপাতই হতে] না। আরে! 
দেখুন, বাপরে লীভার লোভে রাবণ বাজ! সবংশে 
বিনষ্ট ছলো। আরো! ষে পুরাঁণে কত কফি আছে, 
ত1 আপনি অবশ্বাই অবগত আছেন। 

প্র-না। ( জনাস্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি ) তায় 
আমাদের বিষুশর্্মার টোলে বিস্তাত্যাগ করেছেন! 
পুরাণের বুগগুলি ঠিক ঠিক মুখস্থ আছে। 

দ্বিনা। (জনান্তিকে গ্রথমের প্রতি) তা 
" মা ছলে আর এত অগাধ বিস্তা 1--কতকগুলে! 

টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে 
ফাসি দেন! বিদ্যাবিবয়ের গঞ্জগোল খুব? কিন্ত, 
অহস্কারের শেষ নাই। কে ও, তার্কিক, কে ও, 
তান্ত্রিক, কে ও, পৌরাশিক, কে ও, স্যার্ত! আমার 
জ্ঞানে সকলেই শিক্ষিত শুক সৃশ। কিষে বক্তৃতা 
করেন, স্বয়ংই তার অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম। 
কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞাস! 
করলে বলেন, “বা! দেবী সর্বভূতেযু" অর্থাৎ বা 
দেবী, সকল ভূতের কাছে যা! কিনব! যে দেবী 
সকল ভূতের কাছে যায়! 

(নেপথ্যে তোপ ও যন্রধ্বনি ) 
তৃ-না। (স-টঙ্লাসে) এ শুন্বন। কালিদাস 

বলেছেন ষে, হুর্য্যের লন্দর্শনে কুমুদ যেষন প্রফুল্ল 
' ছয়) মহারাজের আগমনে আমারও মন তেমনি 
হলে! । 

প্র-না। ভালো নকুল | এ গ্লোকটি কাপিদাসের 
কোন্ কাব্যে পড়েছ তাই? 

তৃ-না। বোধ করি,_বোঁধ করি,_ফেধ করি, 
যেন অনর্ধ) রাখবে হবে! ভাতে যদি না হয়, 
তবে--তবে--শিশুপালবধে যে পাবে, তার কোন 

সন্দেছ নাই। 
প্র-না। এ লকল কিকাল্দাসকৃত ? 
ভূ-না। আল্ঞে, তার সন্গেছ কি? আপনি 

জানেন না পকাব্যযু-যাঘ* “কবি কালিগাস। 
অর্থাৎ কাব্যের হধ্যে যে মাঘ, তায় কৰি কালিদাস, 
এখানে পতন্ত* শব্টি উহা আছে। 

প্র-না। আচ্ছা, শিশুপালবধের নাষ “মাঘ* 
ছলে! কেল? 

সংক্তান্তিতে শিশুপালবধ কাব্যখানি সমাঞ্ধ করেন, 

তাতেই গুর এক নাম মাঘ হয়েছে। 

প্র-না। ভাই! তৃমি যে স্বাধ সরগ্বভীর 
বরপুতর! 

( নেপথ্যে বাসতধ্যমি) 
দ্বিদা। মহাশয়! এশুছন, হারা আগত- 

প্রায়। 

( নেপথ্যে বন্দীর গীত ) 

(রাজা, মত্রী ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রবেশ) 

সকলে। (গায্োখান করিয়া) মহারাজের 
জয় ছোক! 

রাজা। (ধীরে ধীয়ে লিংছাসনমে উপবিষঞ্ 
হইয়া) শরীরের অনুস্থত] নিবন্ধম আহি এত দিল 
এ বাজ্জধসতায় উপস্থিত হই লাই । কিন্তু যেমন 
বিদেশে থাকলেও পিতার মন, সন্তামাদির শত 
কামনায় সর্বক্ষণ সচিন্তিত থাকে, আমারও হল 
তেমনি আপনাদের পুত সম্ল্পনে পরিপূর্ণ ছিল। 
(মন্ত্রীর প্রতি ) মন্ত্রিবর | যে লকলদৃত তির দেশীয় 
রাজযিগণের নিকট হতে এ রাজধানীতে আগমন 
করেছেন, তীদের সকলকেই সভাতে আহ্বান 
করুন। আমি অতিশয় দুর্বল । অতএব, সংক্ষেপে 
আলাপাদি সমাধান কর! আবশ্টক। 

মন্ত্রী। আমুম্মন! আপনি দীর্ঘজীবী ও চির- 
বিজয়ী হউন! [মন্ত্রীর গ্রস্থান। 

প্র-না। আঁ! মহারাজের মুখখানি দেখলে 
হবদ্দয় বিদীর্ঘ ছয়। হে বিধাতঃ| তৃমি কি ছরস্ত 
র1হুকে এরূপ ন্ুবিমল শারদীয় পৃর্চজ গ্রাস করতে 
দাও? মহারাজের শরীরের সে মুবর্ণকান্তি এখন 
কোথা? 

তৃ-না। মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে 
ঘটকর্পরের নৈষধচরিতের একটি ক্লক আমার 
মনে পড়ছে) তন্ন দৌ কতিচিদব্লা বিগ্রযুক্ত 
সঃকামী, নত্ব। মাসাম কনক বলয় অংল রিক্ত 
প্রকার্ধ্য, এ স্থঙ্গে কোলাহল তল্লীদাথের টীকা অতীব 
মনরম। যখন মহারাজ নলের শরীরে কলি প্রবেশ 
করেন, তৎকালে তারে! এই দশ। খটেছিলো। 

প্র-না। ভাই! রক্ষা করে | 

( বৈদেশিক দৃতদ্বয়ের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ ) 
হন্্ী। ধর্্াবতার | এই ম্ছামতি পঞ্চালাধি- 

পতির দূত, ইনি জাত্যংশে ব্রাক্ষণ। 
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রাজা। দুতবর, প্রণাম করি! আসন গ্রহণ 
করুন। 

দূত| মহারাজ! মঙ্গেশীয় রাজকুলচক্রেবস্তী 
পরস্তুপ রাজসিংহ পঞ্চালাধিপতির এরূপ জাঙ্গেশ 
নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রহণ করি। 
মহারাজ আপনাকে এই অস্ত্রথানি গ্রেরণ করেছেন। 
( তলবার প্রদর্শন করিয়া) তার 'অন্ত্রাগারে এরূপ 

'জসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অদ্র আপনার যোধদলের 
ঝক্তআোতে শ্মিত হবে। (রাজসিংহাসন সম্মুখে 
তলবার নিক্ষেপ) এ বিবাদের কারণ আপনি 
বিলক্ষণ অবগত আছেন। 

রাজা। (সরোষে) এ কি বিষ প্রগল্তত1? 
দ্বত। (করযোড় করিক্কা) ধর্দাবতাঁর ! 

জামরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এ গ্রগল্ভত। আমানের নয়। 
রাজা । ঠাকুর! আম তা বিলক্ষণ বুঝি। 

তুমি গ্রণেধি যাত্র। যাছ্োক্, অস্ত আতিথ] পুনঃ 
হছণ কর, কল্য সমূচিত উত্তর পাবে ।--এক্ষণে 

বিদায় হও | 
[ প্রথম দূতের গ্রস্থান। 

রাজা। মন্ত্রির! আর কোন দূত উপস্থিত 
আছেন? | 

মন্ত্রী। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধূষকেতুর 
দ্বৃত। ূ 

রাজা। (প্রণাম করিয়া) মছা)শয়! কি 
উদ্দেশে রাজ! ধূমকেতু আপনাকে এ ক্ষুত্র নগরে 
প্রেরণ করেছেন? 

দৃত। মহারাজ! পঞ্চালপতির দৃতের ন্তায় 
আমার মহারাজ রপপ্রয়াসে আমাকে পাঠান নাই। 
পূর্বাকালে; মকরধবঙ্জ নামে গান্ধার দেশে এক 

রাজা ছলেন। তাঁর একমাআ কন্তা) তার নাম 
ইন্দুষতী। প্রঞ্জাব্গী রাজার গ্রতি বিরক্ত হয়ে, 
সেই ভূতপূর্বব রাজা মকরধবজকে সিংহাসনচ্যুত করে 
বাহুবলে ধৃষকেতু সিংহ মছাশয়কে সিংহাসন অর্পণ 
করেছে। সেই রাজা মকরধব, ইন্দুমতীর সহিত 
এই রাজধানীতে ছল্পবেশে বাস করছেন। মহারাজ 
এই চাছেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী ইন্দুষতীকে 
অতি শী গুর্জর দেশে তীর শিবিরে প্রেরণ করেন। 
এই লিদ্ু প্রদেশের রাজবংশ, গান্ধার়ের রাঙ্ধিদের 
পরমাত্বীয়। আপনার পূর্ববপুকষ বীরনিংহ জরদ্রথ 
গান্ধারী দেষীর কন্তা স্ুঃশলাকে বিবাহ করেন। 
আাপমি তারই সন্ধান,--মহায়াছের কোন তে 

ইচ্ছা নয়বে, এভাদবশ সাষান্ত বিষনবে আত্মীয় 
[বঙ্ছেদ হয়। 

দাইকেলশ্গ্রন্থাবল 

রাজ| 
বিপন্ন! (প্রকাশে) তাল, দূতগ্রবর |! এক জন 
জাশ্রিত ব্যক্তির মঙলার্থে যদি এ গ্রস্তাৰে অসম্মত 
হই, তবে গান্ধারপতি কি করবেন? 

দৃত। (করযষোড় করিয়া) নরপতি! তা! 
হলে, এ অধীনকেও রাজসমীপে কোযঘুক্ত অসি 
নিক্ষেপ করতে হুবে। 

রাঙা | (সহান্ত বদনে) কেমন হে মন্ত্রিবর! 
আমাদের যে বিরাট রাজার দশা ঘটলো! উত্তর 
গোগৃজে। জাঁর দক্ষিণ গোগৃছে। তা দেখ! যাবে, 
তাগ্যেকি আছে । আপনি এখন এ দূত মহাশয়েরও 
আতিথ্য লংকারের আয়োজন করুন। (দূতের 
প্রতি) অদ্য বিশ্রাম করুন, কঙ্্য এর যখোচিত উত্তর 

দেওয়। যাবে। 
দ্বৃত। রাঁজাজা শিরোধার্ঘয। 

[ মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান। 
রাজ!| হছে সতাসজ্জনগণ! আমাদের এ 

রাজ্য বীরপ্রন্থত বোলে ভূবনবিখ্]াত ছিল। ত1 
আমরা এখন কি এত চূর্বল হয়ে পড়েছি যে, 

অঙগদের ন্যায় এই সকল রাগ্চর সভায় প্রবেশ 
কোরে, এত প্রাগল্ভ্য প্রদর্শন করে? কিন্তু দূত 
অবধ্য। সে যা হোক, আপনারা সকলে অস্ত 
অপরাহে মন্ত্রভবনে পদ্বার্পণ করলে, এ ব্যিয়ের 
কর্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মসুপ! কর যাবে। 

সকলে। মহারাজের জয় হোক! 
( নেপথ্যে বন্দীর বন্ধন! ] 

রা্রা। এখন সভা তঙ্গ করা বাক অংপণার। 

বিদায় ছোন। 

সকলে। মহারাজের জয় ছোক! 

(দূরে তোপ ও যস্ত্রধ্বনি ) 
| রাজ ও রাজপুকযগণের প্রস্থান। 

চতুর্থ গর্ভান্ক 
পিদুতীরে পর্বততলে উদ্বান)-_কিঞিদ,রে 

শিল্ধু নগর) অদুরে অকুন্ধতীর আশ্রম। 
( ইন্দুষতী ও হুনন্দা আসীন1) 

ইন্দু। সথি! তগব্তী অরুন্ধতী দেবী কি 
আমার অগুতান্ধুধ্যায়ী? 

হ্ছন। সখি! তাও কি কখনো হয়? 
তপন্থিনীরা সহজেই ঘেবনারীসদৃশী-_দ্েহমহতা- 
ময়ী। ক্রোধ, ছেষ, হিংলা-রূপ বিষবৃক্ষ তাদের 
মলঃক্ষেত্রে কখনই জন্মে লা। 

(শ্থগত) কি সর্বনাশ! এ কি 7 



মায়া-কানন 

ইন্দু। আচ্ছা, তবে ইনি এ সম্বৎসর আমাকে 
কেন বঞ্চিত করলেন? 

হুম! এখন সখি, আমি তোষাকে বলতে 
পারি, তোমার কি কিছুমাজ জ্ঞান নাই? তুমি 
কি শুন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে 
ঘোরতর বৃদ্দোভোগ করছেন? আর ভ্ুরাচার 

ধূমকেতু,বিধাতা তাকে নির্বংশ করুন,তুমি যে 
এখানে গুপ্ততাবে আছ, এই বার্থা পেয়ে, রাজার 
কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। মহারাজ 
বঙ্গি তোষাকে এই দত্ডেই তার দূতের হস্তে 
অর্পণ না করেন, তা হলে, সপ এ রাজ্য তন্মসাৎ 

করবে। 
ইন্দু। (সবিশ্ময়ে) আর্য !- তুই বলিস্ কি? 
হুন। ভূমি জানো, ভগবতী অরত্ধতী তবিধ্য- 

ছাদিনী, এই সফল জেনেই তিনি এ বিবাছে 
প্রতিবন্ধকতা করবার সন্কল্লে এই এক বৎসর ছল 
করেছিলেন] যদি মছারাজের সহিত তখন তামার 
বিবাহ ছতে।, আর অবশেষে তিনি অসমর্থ ছয়ে, 
তোযষাকে শক্রছস্তে সম্পণ করতেন, তা হলে যে, 

তোমার তায়ার দশা ঘটতো! বালীর পরে 
স্থগ্রীবকে বরণ করতে ছুত | 

ইন্দু। (সক্রোধে) দূর হুনন্না। দূর! যত 
দিন খড়েগি মানববক্ষ বিদীপ হয়। যত দিন বিষস্পর্শে 
প্রাণপতঙগ শৃন্তে পালায়, যত দিন জলতলে, শমনের 
করাল করম্পর্শে প্রাপবাঘ়ু বহিগগীত হয়, বত দিন 
হুতাশনের উত্তপ্ত ক্রোড়ে দেহ তন্মীভূত হুঃ, ততদিন 
আমার বশী রমণীগণের এরূপ কলহ্কঘনজালে, 
জীবনতারা আচ্ছর হুয় নাই, হবারও আশঙ্ক| নাই। 
তা এ লকল সম্বাদ তোমাকে কেদিলে? 

লুম। আজ অপয়াহে রাজপুরীতে এক মছাঁলতা 
হয়েছে, নগরস্থ প্রবীণ ও প্রাচীন জনগণ সকলেই 
তথায় উপাস্থত হয়েছেন, অরুদ্ধতী দেবীও সেখানে 
গিয়েছেন। রামদাস কোন বর্ধাস্থছরোধে আশ্রমে 
ফিরে এসেছিলেন, এ সকল কথ! আমি তারি বুখে 
স্বদেছি। 

ইন্দু। তারামঙজাস ঠাকুর কি বল্লেন? 
নুন। তিনি বল্পেন। এখনো কিছু নিপাত হয় 

মাই। মহারাজ, প্রমন্ত যাতলের সভায়! তগৰতী 
অরুন্ধতী, রাজনন্দিনী শশিকলা আর মস্ত্রী মহাশয় 

ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্ত 

হঙ্াারাঞ্জ ব্ুহশঃ শান্ত ছচ্ছেন। 

ইন্গু। যাক প্রাণ, কিন্তু কুলকলক্কিনী হবে! না| 
শ্বুন। সখি। তুমি কি বলছে!? 

২৯ 

ইন্দ। আরকিছুনা। তোকে জিজ্ঞাসা করছি 

যে, সিদ্ুনদ, কলকলধ্বনিতে কি বলছেন? জার 
কেনই ৰা চক্জকম্পনে থর্ খর্ করে কাপছেন? 

ন্বন( সখি! একি বিলাসের দিন? 
ইন্দু। (গাঝ্োথান করিয়া) নাকেন? যখন 

বিধাতার বিশ্বরাজ্যে সর্বাজীব মখী, তখন আমর! 

অন্থথিনী হযো কেন? ( পরিভ্রষণ করিয়া) ধৃষকেতু 
সিংহ! সখি! সেনা! একজন বৃদ্ধ পুরুষ? 

হ্থন। হা সখি! কিন্ত জয়কেতু নামে তার 
এক অতীব নুপুরুষ যুবক পু আছে। 

ইন্দু। হা] হা! হা! ব্রা্গণী আর চণ্ডাল! 
অমরাবতীর লিংহাঁসনে ছুঝাচাঁর দানবের উপবেশন | 
চল সখি, এই জয়কেতৃকে বিবান্ছ করা যাক 
গে! আর তুই আম্বার সতীন্ হোস! হা! 
হা! হা! 

হুন। ছি সখি! তুমি সহলা এমন ছলে 
কেন? 

ইন্দ। দেখিস সখি! সিদ্ধদেশের রাজা, 
রাঞ্যের বিনিময়ে আমাকে ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ 
করবেন | আমার পিতা শুভ ক্ষণে হলিক-বেশ 

ধারণ করেছিলেন! তাঁর একটি মান্ত্র কন্য!, সেটিও 
আজ বিনিময় হতে যাচ্চে! 

স্থন। (সভয়ে) এ কি সর্বনাশ! প্রিয় সখী 
কি উন্মত্ত হলেন! (দূরে দেখিয়া) আঃ 

বাচলেম | এ যে তগবতী অরুন্ধতী আর রাজনন্দিনী 
শশিকলা কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে আঁমছেন। 

(অরুদ্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ) 

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিজন করিয়া কিঞিৎ- 

কাল নীরবে রোদন) 
ইলু। সখি! তুর্মকাদো কেন? 
শশি। প্রিয় সখি! তোমার মত অবুল্য ধন 

হারাতে গেলে, কাঁর হৃদয় না বিদীণ হয়? 

তোমাকে কাল রাজ! ধূমকেতু সিংঞের শিবিরে 
গুর্জর নগরে যেতে হবে ! প্রিয় সখি! হুটি প্রাণ 
তোষার সঙ্গে যাবে ।-আঘার প্রাণ, আর আমার 

দাদার প্রাণ! আর ঞ নগরের আলো ও তোমার 

সঙ্গে যাষে! (রোদন) 

ইন্দু। কাল সখি? তা বেশ হয়েছে! 

আমার জঙ্ভে তোমার দাদা তার এ বিপুল রাজ্োর 
শনিষ্ঠ ঘটান, এ কখনই হতে পারে না। আর 

আমিও এতে সন্তি দিতে পারি না। অল্লকালের 

শুখলোতে কেন চিরকলহ্িনী হযে! ? তবে তোমার 



ও 

ঘাদার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন 
ঘঁ মায়া-কাননে, কাল মধ্যাহঞকালে আমাকে 
ধূষকেতুর দূতের হস্তে সমর্পণ করেন। আমার সেই 
ব্রত কাল সম্পর হবে। 

শশি। (রোদন করিয়।) সথি! এ অতি 
সামান্ত কথা। দাদ! অবশ্ই এ করষেন। তৰে 
তুমি এসো, তিনি একবার এ স্ুবচনীর মুখ থেকে 
শুন বে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছে । 

ইন্দু। সথি] তুমি এ অনুরোধ আমায় করো 
না। তার সঙ্গে আর এ জন্মে আমার সাক্ষাৎ 
হবে না। দেখ, এই আমার হৃদ গু সরোবরের 
স্তার। চক্ষে জঙলবিদ্েও আর উঠেনা। কিস্ততাই 
বলে আমাকে তুমি 1ন্চূরা তেবো না। 

শ'শ। প্রিয় সাথ! তোমার শগীর যদি 
অনুস্থ হয়ে খাকে, তা ছলে নাহয় কিছু দিন এ 
পগরে অবস্থিতি করো। আর আমি রাত দিন 
তোমার সেবা করি। 

ইন্দু। না না সখি! অনুস্থ কি? এ ত 
আমার খের সময়! আমি এমন বরের অন্েষণে 
বারা করবে যে, তার সঙ্গে কখনো আমার বিচ্ছেদ 
হবেনা! 

(এক পার্খে সুনন্দা ও অকুন্ধতী ) 
হ্ুন। ভাল তগবতি! আপনি বলেছিলেন, 

এ বনদেবীকে যে ও শুত লগ্নে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে 
তার তব্ধ্যিং পাতকে দ্রেখতে পায়। আমার 
প্রিয় সখী, এই রাজের বর্তমান রাজাকে দেখে- 
ছিলেন। কিন্ত, এখন দেখছি, মহারাজ অভয় ত 
তর পতি হলেন না| একি? 

অরু। (চিন্তা করিয়া) বসে! যংন উভয়ে 
উতয়ের দৃষ্টিপথে পড়েছিলেন, তখন কোনো 
অমজলহ্চক লক্ষণ দেখেছলে? 

হথন। (চিত্ত! করিয়)) না, এমন অমঙ্গল ত 

কিছুই দেখি লাই, কেবল আকাশে বজধবনি 
হয়েছিল। 

অরু। এত ক্জ্রধবনির অর্থ এই যে, 
ব্ধাত। প্রথমে অজয়কে ইন্দুমতীর পতি করে জ্যঙ্জন 
করেছিলেন, বিস্ত, গ্রদোষে তার সে অভিলাষ 
নিক্ষপ হলো 1 বুঝতে পারলে ত? দেবীর 
কোন অপরাধ নাই। এদের উতয্কের কপালে 
অবশেষে এই বট ছিল! 

হৃুন। দেবি! এ আমারই দোষ! আমি 
যদি প্রিয় সখীকে ও-পাপ কাননে না নিয়ে যেতেন, 
ত। হলে এ সব কুঘটন! কখনই ঘটত না| (রোদন) 

মাইফ্েল-্গ্রন্থাবলী 

অরু। বসে! এ সকল বিষয়ে বিধাত1 মাঁনষ- 
মনকে পরিব্দেনা করেন, তা তোমার দোষ কি? 

( অগ্রসর হুইয়।) 
বসে ইন্দুমতি| এ বিবাহের আশায় অলাঞ্জলি 

দাও! তোমার প্রতি যে অজয়ের অনুরাগ অতীৰ 

পরিজ ও প্রগাঢ়, আর তোমারও অনুরাগ যে 
তার প্রতি সমধিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 
তোমাদের উভয়ের মিলন স্জবটন হলে নখের শেষ 
থাকত না) কিস্ত অজয় তোমায় বিবাহ করলে এ 

মহারাজ্য ভল্ঘসাৎ হবে! আর এই প্রাচীন জগৎ- 
বিখ্যাত রাজবংশ আকাশের তারার গ্যায় ভূতলে 
পতিত হবে! বসে! মাঁনবন্ধীধন চিরস্থায়ী 
নয়। কখন না! কখন তোমর! উতয়েই কালেয় 
গ্রাসে পড়বে । তোমাদের পরে, যারা এই রাজ- 
শোপিতে জন্মে, দরিদ্রের আসনে উপবিধ্ ছুবে, 
তার] কি ভাববে ? তার! এই ভাববে যে, তাদের 
পূর্বপুরুষ মহারাজ অজয়, কামাতৃর হয়ে, এক অন 

রমণীর পদদে আপন রাজকুললঙ্ীকে বলি প্রদান 
করেছিলেন! আর তোমাকেও বৎসে] তারা 
তৎপরন। করবে। কিছচুকালের নুখতোগের নিমিত্তে 
কালন্দীতীরে বৃষকা্ঠের স্বরূপ কলক্কত্তপস্ত স্থাপন 
করা, জ্ঞানী জনের কর্তব্য নয়। এই বিষেচনাস 
আমি এ শুভকশ্মে প্রতিবন্ধক হয়েছি। আর 
মহ্থারাঞ্জের যনকেও একপ্রকার শান্ত করেছি। 
তুমি বসে! এ নীতিকথায় অবধান কর। 

ইন্দু! তগবতি! আপনার আশীর্ববাদে আমি 

এ সকল বিলক্ষণ বুঝি, আর মহারাজের মন যদি 
শান্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কিছুমাত্র চ্চলত। 
নাই। 

অরু। বাছ1]| তুমি অতি বুদ্ধষতী! এই-ই 
তোমার উপযুক্ত কথা ৰটে। আমি তোষাদের 
উভয়েরই শুভাকাজেণী। আমার দৃষ্টি বর্তমানরূপ 
আবরণে আবৃত নয়। এষা হলো, এতে উভয়েরই 
মল হুবে। রণ-রাক্ষসের হ্হ্ক্কারধ্বনিতে, এ 
সিদ্ধুনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, আর রক্তম্্রোতে 
রাজধানীও প্লাবিত হবে না। আর তুষিও পিতৃ- 
লিতামছের অসীম বাজো রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর 
স্টার ইন্ত্রের বিতব নুখসস্ভোগ করবে। 

ইন্দু। দেবি! ও আশীর্ববাদটি করবেন না! 
দেখুন, এই নিশাকালে, লিজ্ুনদের পরপারে যে 
কি আছে, তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাল 
মধ্যাহকালে যে কি ঘটবে, তাকেজানে? ইচ্ছা 
করি, কাল আপনিও মহারাজের সমতিব্যাছারে 



মায়া-কানন 

মার!-কাননে পদার্পণ করবেন। 
আমাকে বন্দিনীর ভায় ন। লয়ে যায়। 

অরু। এ কিবথা! কার সাধ্য, এমন কর্ম 
করে? 

ইন্দ। ভগবতি! এখন রাঝ্সি অধিক হতে 
লাগলে, কাল যাঝার আগে আপনি এলে শ্ীচরণে 
বিদায় ছয়ে যাব! 

অরু। বাছা! তোমার যা অতিরুচি। 
ইন্দু। (শশিকলার প্রতি) সখি! এখন 

চিরকালের জন্ত বিদায় করে । (আলিঙ্গন করিয়] 
রোদন) 

শশি। প্রি সথি! তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে 
চায় না! (রোদন) 

ইন্দ। তোমাকে এত ভালবাসি যে, তুমি 
আমার লপত্বী হও, এবাসনাকে মনে স্থান দিতে 
ইচ্ছা করে ন1। 

শশি| প্রিয় সবি! তবে কি এজস্মে আর 

দেখবেন, যেন 

দেখা ছবে না? (নুনন্দার প্রতি) তুমিও কি 
চললে? (রোদন) 

হ্ুন। রাজলন্দিনি! যেখানে কাযা, সেই- 
খানেই ছায়া। যে যথালয় পর্য্যন্ত যেতে প্রন্তত, 
সেকি কখন স্বদেশে ফিরে যেতে বিমুখ হয়? 

শশি। (ইন্দুমতীর প্রত) প্রিয় সখি! 
তোমার চরণে এই মিনতি করি, আমাকে তৃমি 
কখন ভূলে! ন1। 

ইন্দু। সখি! যদি এমর্্ভূমির কোন কথখ। 
কখন উদয় হয়, তবে তোমাকে অবস্তই মনে 
করষেো। তা এখন বিদায় হুই। তোমার 
দাদাকে এই কথাটি বলো যে, ইন্দুমতী এই পর্বত, 
এ নদ, আর তরী নিশানাথকে সাক্ষী করে 
বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে, 
আপনারা চিরকাল সুখে কালাতিপাত করেন। 
আর সে যদি ,.কখন আপনার ন্মরণপথে উপস্থিত 
ছয়, তবে ভাববেন, সে এক ম্বগ্ন মাঞ্রে। 

সকলে। ( অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! আপনাকে 
আমর] অতিবাদন করি। 

অরু। আমিও তোমাদের আশীর্ববাদ কার। 
[ অকুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান। 

অরু। (শ্বগত) ইন্দূমতী বে এরূপ তর়গ্কর 
সংবাদ শান্ততাবে শুনবে, এ আমার মনেও ছিল 
না। (প্রকাশ্রে)রানদাল! 

নেপথ্যে। তগবতি-] 

অরু। দেখ বল! 

৩৯ 

(রামদাসের প্রবেশ ) 
ইন্দুষতী যে, এরূপ শ্াস্ততাবে এ ভয়ানক 

সম্বাদ শুনলে, তাতে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ 
জন্মেছে । তুমি জানো বল! ঘোরতর খাত্যারতের 
পূর্বে জগৎ নিতান্ত শান্ত তাৰ অবচ্দ্বন করে। 
আছ | বালিকাটি কি উন্মার্দিণী হলো! ( দীর্ঘ- 
নিশান পরিত্যাগ করিয়া) আমর! উদাসীন, 
পৃথিবীর হুখ ছুঃখে জলাপরলি দিয়েছি, তা সাংসারিক 
লোকেদের সঙ্গে আমাদের সংসর্গ করা মুঢ়তা মজে, 
ক্ষুধার্ত হুস্ভী রসালাশ্রত হ্র্ণলতিকাকে ছিন্নতিন 
করলে, যেমন তরুবর প্রান হছয়। আমার এ 
হৃদয়েরও সেই দশা । বিধাতাকি জন্তেই বা এই 
স্বর্ণলতিকাটিকে অপহরণ করবেন? হায়! আমি 
মানবী মাম । তোমরা বৎস, সকলেই কায়মনঃপ্রাণে 
মহাদেবের আরাধনা কর, দেখ, তাকে বদ স্ুপ্রসগ 
করতে পার, তাহলে আর কোনই তয় নাই, অয় 
স্বচ্ছন্দ শত্রুঘণ্ডলীকে রণে পরাজয় করতে পারবে। 
আর ইন্দুমতী ও অভ্য়ের মনস্কামন! সম্পুর্ণ হবে। 

রাষ। যে আজ্ঞ। দেবি! আমাদের সাধ্যান্ু- 
সারে এ কর্পটে কোনই ক্রটি হবে না, আপন স্বয়ং 
আশ্রমে অমুন, গালি আঁধক হতে লাগলো । 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

( ইন্দুমতীর একাকিনী প্রবেশ) 
ইন্দু। (শ্বগত) পিদ্রাদেবীর এত সেক! 

করলেম, কিন্ত সব বুধ! হল! এ যে বড় আশ্চর্য) 
তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশ্যই আনেন যে, অতি 
অন্প্ঘণমধ্যে আমাকে মছ্যানিদ্রায় শয়ন করতে 
হবে। (চিন্তা করিয়া) এ প্রাণ রাখযেো না, 
রাজ! আমাকে বিনিময়ের লাষগ্রী বিবেচনা 
করলেন! এই কি প্রেম? (পরিজমণ করিয়া 
লিদ্ধু ন্দীর দিকে দৃটি করিয়া) আজ রাতে পিল 
নদীর [ক শোতাই হয়েছে! গুর কবরীতে কত 
শত তারানূপ ফুল শোভা পাচ্চে! আর 
নিশানাথের রূপের কথ! কি বলবে! বিনি 
ভ্িজ্গতের মনোহারী, তকে প্রশংস! করা বৃখা। 
মলয় বাছুযেন লিল্ধুর হুশীতল জলে অবগাহন করে 
পু্পনলের তারে দ্বারে পগিমল ভিক্ষা করছেন। ছে 
বিধাতঃ! তোমার বিশ্ব যে কি নুন্দর, তা কে 
বলতে পারে? তবু এতে এরূপ হৃখহীন লোক 
আছে বে, তাদের কাছে এ আলোকময় হৃখবর 

তৰন অপেক্ষা, বমের তিমিরমর়, প্রতাহীন গৃঁছ 
বঞ্ছলীর | (করযোড় করিয়া) প্রতে!! এ দাসীও 
এ ভাগ/)হীন দলের মধ্যে এক জন! (রোদন) 



শহ +৩জ (দি এছ 

নাইকেলপ্গ্রস্থাবিলা ১০২ 

(বেগে শুনন্দার প্রবেশ ) 
গুন। সথি! এ কি? তুমি এ সময়ে 

এখানে কেন? আর তুমি কাদচো কেন? বদি 

এখানে আলবে। তবে আমায় জাগাঁওনি কেন? 
ইদু। সখি! তুমি যে ঘোর নিদ্রায় ছিলে, 

তা তাঙতে আমার মন চাইলে না। পৃথিবীর 
দুখতোগ আমার অৃষ্টে আর নাই বলে, পরের রা 
আমি কেন ন& করবে? 

দ্বন। (চকিতে )কি বল্পে সখি? তোমার 
পক্ষে আর নৃখতে।গ নাই ? গান্ধার রাজ্যের ভাবী 
মহারানীর মুখে কি এ সব কথা সাজে? 

ইঙু। হা! হা! হা! আমি ভেবেছিলেম 
যে সধি) আমিই কেবল পাগল, তা আমার চেয়েও 
দেখছি এ দেশে আরও পাগল আছে। 

নুন। লখি! তোমার একথা আমি বুঝতে 
পারি না, ভোমার মনের কথা কি, তা শুামায় 
স্পষ্ট করে বল। 

ইন্দু। আমার মনের কথা যিনি অন্তর্য।মী, 
তিনিই জানেন। 

হ্ূন। সি! এমন সমস ছিগ যে, তুমি 
একটিও মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে 
না| কিন্তু আজ কাল তোমার কি হুয়েচে? 

ইঙ্গু। সখী নন্দ! আমরা ছেলেবেলা 
তে উভয়েই উভয়কে ভালবেসে আসছি, তা 
আমার এখনকার মনের কথ! সাগরের বাড়বানল) 
গুনলে তোমার বল হয়ত তার তাপে আবার 

সন্তগু হয়ে উঠবে। 
দূন। (কিঞিৎ্কাল চিন্ত করিয়া) বটে? 

ছে নিদারুণ বিধাতঃ] তুমি এ সোণার ফুলে কি 
বিষম পোকারই বাসস্থান দিয়াছ! (রোদন ) 

নেপথ্যে। (শিবদ্ততি পাঠ) 
ইন্দু। ওকি ও? 
হ্থন। বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী 

অরুন্ধতী শিব্যের। মহাদেবের আরাধনা করছেন। 
প্রিয় সখি! দেখ, রাজ্জি প্রায় প্রভাত হয়ে এল, 
তুষি কি শুনতে পাচ্চে। না যে, এ সিম্ধুর অপর 
পারে, কাননে, কত কোকিল, কত কিন্গা, 
কত দয়েল, মধুর নিনাদ করছে? ছুই প্রহর সময়ে 
আজ আবাদিগকে নায়া-কান্নে যেতে হুবে। 
তা এস এখন, একটু বিশ্রাম কর। তা নইলে 
এ চত্রমুখ মলিন দেখাবে 1--চল সখি চল। 

ইন্ু। ছেলিদুনদি! তোষার তীরে অনেক 
হুখসস্কোগ ফরেছি,কিস্তু এ চক্ষে তোষাঁকে 

আর এজস্মে দেখবো না। জানীর্ব্বাদ করুন, এ 
কথ! আর বলবো লা! ফেন না, অতি অযনকাল, 
মধ্যে আমার পক্ষে কি আশীর্বাদ, কি তিস্গাত 
উতয়ই সান হয়ে দীড়াবে। অতএব বিদায় 
করুদ। আমি প্রপাম করি! 

হ্ন। (চিন্তা করিয়া) বটে? আমিও 
রাজবংশী, আমিও ক্ষত্রিয় কন্তা) যদিও পামার 
বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন,---আচ্ছা,স্্তা দেখবো। 
--চল সখি, চল যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

পঞ্চম অঙ্ক 

প্রথম গর্ভান্ক 

অরুহ্ধতীর আশ্রম /__-মলিনযুখে অরুন্ধতী আ'সীন]। 
(রামদাসের প্রবেশ) 

অরু। বৎস! গত রাজ্সিতে কি ফল লাত 
হলো? 

রাম! ভগবতি! কিছুই নয়। আমাদের 
শরাধনা প্রভু যেন বধিরের হ্যায় শ্রবণ করলেন। 
একটিও ফুল পড়লো ন1। 

অরু। তবেই ত সর্বনাশ উপস্থিত] তা তুমি 
বণ্স! এখন কুটীরে যাও। এ সে অভাগিনী 
এদিকে আলছে। আহা! বি রূপের ছটা! 

লিংহবান্নী! কি স্বয়ং ইনিরা? কার সঙ্গে এর 
তুলনা করবে৷ ? 

| রামদাসের প্রন্ত'5। 
অরু| (স্বগত) রাজার চিত কিছু সুষ্থ হলে, 

--গান্ধার দেশে গমন করবো--এই বলে 
আপাতত মনকে প্রবোধ দি। ওর ও চন্্রমুখ 
লতত ন1 দেখতে পেলে যে, একরূপ অসহনায় 

মনঃপীড়া উপস্থিত ছবে, তার সন্দেছ নাই। প্রভো ! 
তোমার ইচ্ছা। 

(হ্থুনন্দার সহিত অতীব উদ্দ্লবেশে 
ইন্দুষতীর প্রবেশ) 

ইন্দ। (প্রণাম করিয়া) দেব! আপনার 
শ্ীচরণে চিরকালের জন্তে বিদায় ছতে এসেছি! 

আরু। কেনবৎসে! চিরকালের জন্তে কেন? 
আমার তে! এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, বত শীঘ্র পারি, 
ভোদার পৈতৃক নগরে নুগ্ধন এক আশ্রম করে 



রঃ রি 

নর সবয়? শুপী শড়ুনাথ। তোমার লঙ্গে 
বিজয়ী শৃগ ছত্তে করে যাবেন, আর তী:কে পৰি 

পূজা করলে, তোমার সর্বত্র বল হবে। 
ই ইন্দু। (নীরবে রোদন) 

অক্ু। আবার বসে] দেখ এ মহারাজের 
হিত যখন তোবার সাক্ষাৎ ছবে, তখন তুষি তাকে 

“কান গলানিকর কথা কইওনা। এতীরদেবনয়, 
পু নগরে এমন একটি লোক নাই যে, এ বিষিয়ে মছা- 
শষ্লাঙ্ছের সহিত তার নিতান্ত বাকৃবিতও হয় নাই। 
১ ইন্ু। দেবি] আমিআর এজস্সে এরাঞ্জার 

(7গছিত কোন কথা কব না।--সে দিন গেছে! তবে 
আপনার শ্রীগরণে আমার একটি মাত্র প্রারর্থণা 

অবধান করুন__( পদ ধারণ 
্ | আমি মছারাজাধিরাজ মকরুধ্বজ 
£ লিংছের একমাজে কন্তা। যিনি তুলি তুপিলে 
 ছুর্ধ/করসদৃশ মহাতেজত্কর লক্ষ অসি একেবারে 

নিকফ্ষোবিত হতো, যিনি একজন মাত্র ভৃতাকে 
অহ্বন করলে সহ দাস-দসা উপস্থিত হতো, 
সেই নরেন্দ্র এখন কেবল ছুটিবুদ্ধা দালী, একজন 
মাতে বৃদ্ধ প্রতৃততক্ত অন্থচর, আর আমাদের ছুই 
জনের ছার।ইবুদ্ধ বয়লেসেবা জাত করেন! তা 
ছুর্ভগ্য বৃঠারন্ধপ ধারণ করে এ দাসীর আহুকূলয- 
রূপ বুক্ষকে ত চিরকালের জন্ত ছেদন করলে! এই 
যেস্থুনন্দ। আমার গ্রিন্ন সবা, একে এখানে থাকতে 
অন যে কত অনুরোধ করেনি, তা বলা দুফ। 

স্ৃুন। ও:1-সথি! এত তোমার বড় আশ্চর্ধ্য 
কথা! তোষার এই অনুরোধ 1--তুষি দেহ আর 
প্রাণকে বিতিল্ন করতে চ1ও? 

ইন্দু। ( অরুন্ধতীর প্রতি ) দেবি! এ ত 
আমার অনুরোধে কখনই সম্মত নয়, তাজননি! 
আপশিই আবার ভ;সাস্থল! আপনি আমা? বুদ্ধ 

পিতার প্রতি কুপাদষি রাথবেন। আর যদ এ দাণী, 
কখনো তার শ্বৃতিপথে পড়ে, তবে এই কথা বলবেন 
যে, ভোষার হল্দুমতী হে আছে। (রোদন) 

অকু। (নীগবে গাঝেখ'ন করিয়া সঙ্গল 
নয়নে ) ইন্দুমাত | তুই কি আমার কদালি? তা এ 
লব কখ! তোর আবার বলা বাহুলা, আমার রূপের 
আলোকে তোর পিছার গৃহ উজ্জল হয় না বটে... 

হয -.হ৬ 

ই সি 

(. অরু। কি অহজলের লঙষণ] বলে! টাকি 

র ৭. ছি কি আমারও ও বানু ২ হজ, 4 এক, জু | ক 
 শিভাবাত্ার স্্েংহর পাজী খিলাম। : পিছু 

বং কাকে বলে, ভা আমি বিশ্ব হই নি। 

ইলু। দেবি] আপনার কখ। শন আার চপ ৃ 
প্রাণ আবার শান্ত হলো। এখন খা আবার বলেন 

ইচ্ছ' 1 আবি স্বচ্ছল পরিপূর্ণ করতে পারবো. 
মন) দেবি! আবারও একটি প্রার্থনা ও. 

চরণে আছে ।- আমরা যুবতী রমগী,, বহছেই 
চিন্তঠঞ্চল!, কত যে অপরাধ আপনার চরণে করেছি 
তার সংখ্য। নাই, লে সকল মার্জনা করছেন, আর. 
যদ কখন আপনার মনে পড়ে, তখন যত মোখ 
করেছি, তা বিশ্বত হয়ে বদি কোন গুণের বর্থ করে 
থাকি, তাই প্ষরণ করবেন। তগবতি] এ দাসীর 
একবারে গুণ, আমি প্রিয় সথার নিষিত্তে প্রাণ পর্ব) 
দিতে প্রস্তুত আছি। 

অরু। বলে! তা আমি বিশেষযূপ জানি। 
( ইন্দুধতীর প্রতি) বলে! তুমি কেন এত রোগন 
করচ? ভূমি এত বিমন! ছলে কেন? এরূপ ছটনা 
কি এপৃবীতে ঘটে না? না ঘটবে না1--ভুরি 
শান্ত হও। আর দেখ, এরূপ মনের চঞ্চলত] অপর 
ব্যক্তির সন্ুথে প্রকাশ করে ন!। 

ইল্গু। তগবতি | আমি যদি এই হুনন্বার পাপ, 
মন্ত্রণ/য় এ পাপ-কাননে না যতেম, তা হলে 
আপনার এই শাস্তাশ্রমে জীবন-যৌবন দেবসেবায় 
অতীত করতে পারতেম। কিন্ত, সে ভাব আর 
মনে নাই, সে দিন গেছে। এখন বিদার হই, মার! 
কানন অতি নিকট নয়! 

অরু। বসে! মাধ্যা হক ক্রিয়া »ম্পল্গের পর, 
আমিও সেখনে যাওয়ার মানস করেছি। বোধ 
করি, তুণি ঠিদ্পুদশ পরিত)াগ করবার অগ্রে, 
পুনয়ায় তোমার শিরশ্চ্ঘন করধার সময় পাব। 
আজ এ সিছুনগরের বিজয়] দশমী,--বাও, সাবধানে 
খেকো, যাও। 

[ ইশুমতীর প্রণাম করিয়! কাদতে কাদিতে 
সথীর সহিত প্রস্থান। 

অরু। (সবিগ্যয়ে স্বগত ) এর. কি মৃত্যুকাল 
নিকট! তা নইলে ওর চত্রমুখ সতত এত উজ্জল 
হ'য়ে আজ এত বিবর্ণ কেন? ইচ্ছা হয় আহি 
এ ব্যাপারে বাধ! দিই, কিন্তু তাই বা! কেমন করে 
ছতে পারে? দেখি, বিধাতার বনেকিআাছে। 
( নেপথ্যে শঙ্খ ঘণট। করতাল এংং মৃদগ বাস্তু) 

[ জরুন্$তীর প্রস্থান। 



দ্বিতীয় গর্ভান্ 
পর্বতময় পথ-্-সম্গুখে মায়া-কানন, 

পশ্চাৎ লিছুন্গর।। 

(ইন্দুমতী ও স্ুলল্দার প্রবেশ ) 

ইন্দু। সখি! এন! সেই মায়া-কানন ? 
হুন। আল্ঞ! হ!। 
ইন্। ওকি লো? বখন প্রথষে আমি এই 

মায়া-কাননের কথ জিজ্ঞাস! করেছিলেম, তখন তুই 
ফি বলে উত্তর দিয়েছিলি, 1 তোর মনে পড়ে? 
' জ্বন। পড়বে না কেন? সেকি ভোলবার 

কথা? তুমি মেঘিন আমায় যত মুখ করেছিলে, ও 
এত বোধ হুয়,--এ বয়সে কর নাই। আমার 
অপরাধের মধ্যে এই বে, জানি ভূলে তোমায় রাজ» 
নন্দিনী বলেছিলাম । ও 

ইলু। এখন তোর ব! ইচ্ছা সখি, তুই তাই বল, 
সে তয় এখন আর নাই! তা যা হোক, দেখ 

সথি! একি রম্য স্থান! আমরা প্রথমে যখন 

এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু তয়ে প্রায় 
অন্ধ হয়ে গিক়েছিল। আমি কিছুই মন দিয়ে 

দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্ববতশ্রেমী কত দুর 
চলে গেছে! পর্বতের উপর পর্বত, বনের উপর 

বন) বাঃ1 মনের ভাব অগ্ঘনূপ হলে, এর আমি 
এক চিন্রপট আকতেম | আর দক্ষিণে দেখ 'লিদ্ুন্দী 

কি অপূর্বরূপে সাগরের দিকে চলেছে! দেখ 

গুনন্দা| আমার বোধ হুর যে, এ পথ, দিয়ে 

লোকের গতাবধি বড় নাই। তা হলে এর 

মধ্যে মে) এত অক্লান ধূর্ব।! দেখ! বেত না। ও 

মায়া-কাননে যাবার কি আর পথ আছে? 
. গ্ুন। বোধ কার, অবপ্তই আছে। হুয়ত লেই 

পথ [দয়ে মছারাঞ্গ, প্রথম দর্শনাদনে এই বনে 

প্রবেশ করেছিলেন। আমি শুণেোছ,। লাধাযণ 

লোকে সাহস করে ও কাপনে আলে না। এটি 

বিজন পথ! হয়ত এখানে ত্ পণ্ডর তয় থাকতে 

পারে। 
ইন্খু। দেখ নুনন্দ।! এখন এ নায়া-কানন 

সম্মুখে বেশ দেখা বাচ্ছে। এখন আমি একল! 

পথ [চনে ওখানে যেতে পারব, তার কোনছ সন্দেহ 

নাই। তা তুই এখন হাড়ী ফিরে যা। 
সুন। ব্ল কি রাজনান্নান? তুমি পাগল 

হয়েছ নাকি? আমি তোমার না ছয় তে প্রায় 

লঙ্শ্রবার বলেছি, তোমা তিন্ন আর আমার গতি 

লাঙ। ০ 

 ইনু। তুই কি তবে আবার সঙ্গে বহালয় 
যাবি? | | 

হুন। কেন যাব না? তুমি না থাকলে, কি 
আর এ প্রাণ থাকবে? চক্ষের জাতি গেলে সে 
চগ্চু দিয়ে লোকে আর কি কিছু দেখতে পার? 
তুমি সখি, যষালয়ে যাওয়ার কথা কও কেন? 
বালাই, তোমার শক্র যমালয়ে যাক! তোমার 
এখন তরুণ যৌবন। 

ইন্দু। (সহান্ত বনে) তরুণ বসে কিলোক 
মরে না? যমরাঞ্জ ক বয়স মানেন, না ন্ধূপ 
মানেন? তবে আয়, জয়কেতুর দূতই হউক, বা 
ধুমকেতুর দৃতই ছউক, অথবা বমরাজের দূতই 
ছউক, একলা এক দূতের হাতে আজ পড়তেই 

ছবে। 
( নেপথ্যে ব্জধ্বনি ) 

নূন। (সচকিতে) ও কি ও! আকাশে ত 
একখানিও মেঘ দেখতে পাই ন|। 

ইন্দু। ওলো।! ও দৈববাণী! আমার কাণে 
যে ও কি বলচে, তা শুনলে তূই অবাক্ হুবি। 

নুন। সাখ! এখন তুমি আপন মনের.কথা 
তামার কাছে গোপন করতে আরন্ত করেছ কেন?। 
আমি কি এখন আর তোমার সে সুনন্দা নই? 

ইন্ু। (দীর্ঘশিষ্বান পরিত্যাগ করিয়া) সথি! 
সে ইন্দুমতীও কি আর আছে? তোর যে সোছাগের 
পাখা, অনেক ঘুরে উড়ে গেছে! এখন..কেবল 

পিঞ্জরথানি মাঞ্জ আছে! তা, তা ভাঙতে পারল, 
লকলই বিশ্বৃতির গ্রাসে পড়বে। এ 

হুন। সখি! তোমার কথা আমি বুঝতে 
পারিনে। তোদার মনের যেকি অভিসান্ধ, তাই 
তুি আমাকে বলো, আমি তোমার এই মিনতি 
করি। 

ইন্দু। খানিক পরে জানতে পারবি এখন" 
এত অধৈর্ধ্য হলি কেন? 

সুন। সখি! তোমার পায়ে পড়ি, চলে 
আমর! ।ফরে,স্দেবী অরুদ্ধতীর আশ্রমে যাই। 
আর সেখানে সমস্ত দিন লু'কয়ে থেকে, রাতে এ 
পাপনগর পরিত্যাগ করে অগ্জত্রে চলে যাবো। 
আমর] কিছু এ রাজার প্রজা নই যে, ষা ইচ্ছে, 
ইনি ভাই করবেন। টা 

ইন্ু। ( সহান্ত মুখে) সধি! ছুর্য্যোধনের 
সায় বদি এ পাপষ্ট ধৃথকেছু, দেশ-বেশাস্তরে উর 
পাড়িয়ে দেয়। ত1 ছলে শেষে কি হবে? এক রাজার 
আমার লিষিভ লর্বানাশ হবার উপক্রম) আস 



একছমকে এযূপ বিপজ্জালে ফেঙ্গে কি লাভ? 
ওলো ! বার যন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই 
গিয়ে হ্বখী হতে পারে না। তা এখামেও যা, 
অন্তরও তাই। আয়, আবর! & বনে যাই। 

( উতভর্বের মায়া-কাননে প্রবেশ) 
আহ! | সথি দেখ, ছুই বৎসর জাগে যায! 

দবেখেছিলেম, তা সকলই সেইরূপ আছে। এ সকল 
পর্বতের শিরে, কত কত যেখ নীলবণ হত্তীর 
সভায় পড়ে রয়েছে! বৃক্ষে বৃক্ষে সেইরূপ ফুল, 
সেইরূপ ফল! সেই বায্--সেই সুগন্ধ! আর 
দেবীও সেই যূর্তিতে নীরবে রয়েছেন! কিন্তু 
আমাদের অবস্থা তেষে দেখ, আমরা এই ছুই 
বতসরে কত না কি সহ করেছি।কতনা যন্ত্রণা 
পেয়েছি! মন্ুত্থের এ ছুর্দশ! কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগপূর্বক অগ্রসর হুইয়া, দেবীকে প্রণাম 
করিয়।) দেবি! এত দিনের পয়, আবার গ্চরণ 
দর্শন করতে এসেছি ! আশীর্বাদ করুন, যেদ আর 
এখান থেকে ফিরে যেতে ন! হয়! পুর্বে আপনাকে 

কেবল পুম্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা করেছিলেম, এবার 
জীবন-সমর্পণ করবে! ! 

(নেপথ্যে বজ্রধবনি ) 
হ্বল। (সচকিতে) ওকি ও! এনূপ অমেঘ 

আকাশে যে মৃহ্মু বজ্ধ্বনি হচ্ছে, এর কারণ কি? 
ইনু। সখি! তোকে ত আমি বলেছি যে, 

ও বন্রধবনি নয়, ও দৈববাণী। (দেবীকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া) জননি! এবারে আর তবিধ্যৎ স্বামীকে 
দেখবার অভিলাযষে আপনাকে পুঙ্া করতে 
আলি নাই। এ পৃথিবীর মায়াশৃঙ্খল ভগ্ন করুন। 
অভাগিনী ইন্দুমতীর এই শেষ প্রার্থনা! (দুনন্দার 
গল! ধরির1 কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোঙ্গন) সখি! 
এ পৃথিবীতে বে বাকে ভালবাসে, সেকি পরকালে 
তার দেখা পায়? বদি তা পায়, তবে তাল। 
নইলে, চিরকালের জন্তে বিদায় হই! কখনে। 
কখনো! আমি তোর মনে পড়লে, বত অপরাধ 
তোর কাছে করেছি, তা মার্জন1 করিস! 

স্থন। সখি] এসব কথা তুবি কনো কেন? 
» (নেপথ্যে দূরে তোপ ও রপবাস্ত ) 
স্বন। ( সচকিতে ) বোধ করি, মহারাজ. 

| সেখানে আমি! (বিষপান) তোমাক মনে ষে. আলচেন। | 

ইন্দু। (খ্বগত)রে অবোধ মন! তুই এত 
চঞ্চল ছলি কেন? ও চন্জরমুখ আবার দেখলে, তোর 
কিন্ুখ হবে? ক্ুধাড়ুরের বে সুখান্ত - আপ্রাপ্য, 
নে খাত দেখলে তার ক্ষুধা! বাড়ে মাত্র! যে 

মনত্তাপুদূপ বিষ কীট হৃদয়ের শান্তিত্বরাপ কুক 
বিবার্নিশি কাটছে, বদি লোকানরে, সভার 
প্রথর যাতনার শদত1 হয়। তবেই সাস্বনা হযে, 
নচেৎ এই আগুনে চিরকাল দগ্ধ হতে-হবে! 
(গ্রকাণ্ডে) সখি! যখন তোর মহারাজের সঙ্জে 
সাঙ্গাৎ হবে, তখন তাকে এই কথাটি বলিস যে, 
অতাগিনী ইন্দূমতী আপনার প্রচরণে বিধায় ছলে! 1. 
বগি পুনর্জ্ম ভাগ্যের পরিবর্তন হয়, তবে লাক্ষাৎ 
হবে। নতৃবা, চিরকালের অভ স্বপ্প তঙ্গ ছলো! 
আর দেখ, মছারাজকে আরো বলিস, গান্ধারের 
রাজকন্তাঃ বিনিময়ের সামগ্রী নয়। 

( নেপথ্যে নিকটে য়প-বাস্ত ) 
হুদ | এইযে মহারাজ এলেন বলে। 

ইন। (আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপপুর্বক করযোড় 
করিয়া) ছে বিশ্বপিতা! যে অনৃল্য রদ্বদ্বরূপ জীবন: 
এ দ্াসীকে প্রঙ্দান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসায়ে 
এখনও কোন পাপে কলু'ষত হয় নাই। তবেষে 
আপনার সম্মূথে অকালে বাত্র। করছি, এ মোষ, ছে 
করুণাময়! মার্জনা করবেন! এত ভুঃখ আর সয় 
না! (বস্রমধ্য হইতে চুরিক লইয়া আত্মঘাত ও 
ভূতলে পতন ) ও 

হ্বুন। এ কি! এক! প্রিয় সথি! 
তোমার মনে কি এই ছিল? (রোদন করিতে 
করিতে মস্তক ক্রোড়ে লইয়া ) হে বিধাতা! কোন্ 
দেবত। আকাশের এই উজ্জল জ্যোতির্শয় নক্ষরেটিকে 
এরুপে ভূতলে পাতিত করলেন? (আকাশে মুস্ 
বমধ্বনি ও পাঁধাণনয়ী বুর্তির ভূতলে পতন) এ 
আবার কি! প্রিয় সখি! প্রিয় সখি! তৃবিকি 
যথার্থই গেলে? সখি! তুমি এত শীত আমাদের. 
কেমন করে ভূললে? তোমার বৃদ্ধ পিতার সেবা. 
তুমি ভিশ্ন আর কে করবে? তুষি কি সেই. 
পিতাকেও বিস্বত ছলে? (ক্ষণকাল রোদন, পরে 
গাত্রোথান করিয়া) সখি! তুষি তেবেছ যে, 
তোমাকে ছেড়ে ভোষার হুদা! এক দণ্ডও এ. 
পৃথিবীতে বাঁচবে ? তুষি গেলে এ ছার জীবনে 
তার কিআর কোন দুখ আছে? ত! এই দেখ, 
যেখানে তৃণি, সেখানে আমি! আলোকময় 
রাজতবনর কি রশ্রিশৃন্ত বমালয়, যেখানে তুমি, 

এই ছিল, তা আমি গত রাজিতেই বুঝতে 
পেরেছিলেষ। উঃ! আমার শরীরে বে অসহা 
জাল! উপস্থিত হলো! সখি! হড়াও। অরুন 
তোমার সঙ্গে যাৰ !  আঠিত | 



রা ্ | শইকেদপস্থালী 

(রাজা, শশিকল, কাধচীনমাজা। রাজনস্ত্রী ওয়াজা 

ধূমকেতুর দৃতি, অড়দ্ধতী। ঝাল ও 

কতিপয় সঙ্গীর প্রবেশ) 

রাজা! (অংলোকন কারয়া) এ কি এ 
কি! নুন! এবন্দকে করলে? 

হুম । (অতীব মৃদ্ন্বরে ) মহারাজ! বাজ. 
নন্দিনী শ্বঃং এ কর্ম করেছেন! 

প্র-স। যেয়ে যাহুহটি কি বজ্লেছে? 
ঘ্বি-স। ও বলছে যে, রাজকুমানী স্থয়ংই 

আত্মহত্যা! বরেছেন। 
তরু | (লসঙ্ল নয়নে) জনন! 

তোমার এ অবস্থা কেন? 

হুন। (জতীব মৃহৃশ্বরে )দেবি! আপনি কি 
তেবেছেন যে, জামি প্রিয় সথকে ছেড়ে এক দওও 

বাচতে পাগি? আমি বিষ খেয়েছি! 

প্র-ল। মেয়ে মানুষটি কি বললে ছে? 

বতপে! 

দ্বিস। ও বলছেযে, আমি বিষ খেয়েছি! 
অরু। রামদা।স! ঈস্র ওধ.খধর কৌটা 

আনে। 

রাম। ছেখি! তাত আমি সঙ্গে ক'রে 
আনি নি। 

অরু। কি সর্বনাশ! বত শীষ পার, আশ্রম 
হছুতৈ আনয়ন কর। 

হুন। (অতীব মৃছৃষ্বরে) দেব! শ্বচং 
ধস্তয়ও আর আমাকে রক্ষাকরতে পারষেন না। 
এ সামন্ত বিষ নয়। (রাজার প্রতি) মহারাজ! 
আমার প্রিয় সথী আত্মহত্যা করবার আগে এই 
বলেছিলেন যে, প্য্দি মহারাজের সঙ্গে তোয় 
সাক্ষাৎ ভয়, ভবে তকে বলিস, বদ ভ'গ্ থাকে, 

হছে পুর্তমো মিন হবে, আর গান্ধারের ঝাজকন্টা 
বিনিষয়ের আরব্য নয়।” এ দেখুন, আহার প্রিয় সখী 
গস যাব।র অন্ভে অ'ষাকে সগ্ছেতে ভাকছেন। 
প্রিয় সথি! একটু দঁড়াও, এই শাম বাচ্চ। 
(সকলকে) তগবাত! রাজনন্িিনি! মহারাজ! 
মস্রী মহাশয়! আ-শী-্বা-ছ-ক--রু--ল- 
আম যা-ই! 

(ভৃষ্লে পতন ওম্হযু) 
রাজা । (শ্বগত) পুন্জম] শান্ত, একপ 

ক্ষ! আছে সত) বিদ্ত এপুন্জম্মে কি পূর্বব্স্মের 
কথ! ফলে থাকে? আর বদ না থাকে, তবে 
সে পুনর্জগ্থ বৃুখ!। বা! হোক, পুণ্জমা খাতে শী 
হু ভাই, করি। (ইন্গুমতীর বক্ষস্থল হইতে 
ছুরিক। লইয়া অবলোকন) রে বহ্দূত] তুই যে 

র-শ্রাতত আজ পান কথ্ছিস, সেক়প রজ্শ্লোত 
আর কি এ তংমণ্ডলে আছে? তা তাতে যদি 
তোর তৃষ্টা পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকে, আঙমিও তোকে 
যকিঞ্চৎ পান করাচ্ছি! (কিছু মগংরের গ্রতি 
দৃষ্টি করিয়]9 ছে রাজনগরি | আজ ছুই হর 
তোমাকে নানাবিধ প্রপাদাঞ্কায়ে অজ্দীত 
করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহ-লভায় 
আনবার পুর্বে আপন ভুছিতাকে হহুবিধ অঙঙ্কারে 
ভূষত করে, তেমনি আমি তোমাকে কঠেছি। 
বিস্ত এখন বিদায় কর! হে পিদুন্দা তোমার 
কলকঞ্ধ্ন। টৈশবে দেব-বীণাধ্বন্ত্িরপ শুমধুর 
বোধ ছতো। ভুমিও বিদায় কর! মান্ত্রধর | দেণী 
অরুন্ধতী! আপনার] জানেন যে, আমার আর 
কেউ নাই! তা আমার এ রাও্য আমি আমার 
প্রিয় ভগ্লী শশিকলাকে দান কঃল্ে। ওর সন্তান 
পিতৃপুরুষের ও আমার পারষ্ৌকি ক উপকারের 
আধকানগী, তবে আর তয় কি? 

মন্্রী। € রাজাকে ধরিতে উদ্যত হইয়া! ) 
মহারাজ] করেনকি? কঝরেনকি? 

রাজা। মন্ত্র! সাবধান হও! শ্ুধাতুর সিং 
সম্মুখে পড়ে৷ না! আর ব্রাঙ্গণবর্ধের পাপভায়ে 
এ সময়ে আমাকে ভারাক্রার্তকরো না! এপৃথিবী 
কি ছার পদার্থ যে, আমি ইম্দুৎ্তী বিনা এক দণ্ড ও 
এখানে কালাতিপাত করি! আম লত্রকুলে তত €। 
আমার কি এক দাসী তুল) সাহছদও নাই! আমি 
গ্রপরী। আমার ওণ॥ কি এক জন দা১ী। গ্রণা-. 
তুল্যও নয়? হা ধিক ছে জগদীশ্বর | গগিও 
পাপবর্ম হয়। তবু মার্জন। কর! (আত্মহত্যা ও 
ভূতে পতন) 

জঝলে। অ)া! আআ]! হায়! একি সর্ধনাশ 
হলো! 

রাজ । ( অতীব মৃছত্বরে) শশকলা! একবার 
দি আমার [নিকটে এসো । তোমার কর্ণ আমার 
মুখের কাছে একবার আনে! 

শশি। (রোদন করিতে করিতে রাজার 
মুখের কাছে কর্ণ দান) ৃ 

রাজ।। (অতান্ত মৃ?ন্ববে) হৃখে রাজ্য কর 
স্পআর দেখ যেন প্ৃ-পিতাবহ্র লাম কলক্ে না 
ডুবে যায়। 

% 
(য়াজার মৃদ্যু) 

শশি। (পদতলে পতিত হইয়া) দাদা! 
ভুমি কি যথার্থই আঘাকে ছেড়েগেলে? আহি 
বার মুখ কখনো দেখি নি? তুমি আমাকে 

সি 

নস 

তি, 



প্রতিপালদ করেছিলে! ভা জানা! রি ধয়সে 
আবাকে পরিত]াগ করে যাওয়া কি তোষার 
উচিত কর্থ হলে! ? দাদ! তোখার চক্ষেয় সনে 
জে)াতিতে আধার ভুদয় আলোকহর করতো সে 
আখি কি ঠিয়কাজের জন্য মু'দতহলেো | দাঘা। 
যে য়সনার যধুর কথ] আমার বর্ণে বের 
বাঙতে। সে রসনা কি এ জঙ্মের মত নীরৰ 
হলো! দাদা! তুধি কি আমায় একেবারে 
পরিত]াগ করলে! আর আমার কে আছে বল 
দেখি? দাদা! আমাদের অতুল এতর্যা, বিপুল 
রাজা, কিন্ধ এ সকল [দলে কি তোমাকে পাও) 
বায়? (উচ্চৈ:স্বরে রোদন) 

অরু। (সঞ্জল৭য়নে) হৎসে! আর রোল 
কর! বিফল। বিধাতায় জৃষ্টিতে কি রাজা, কি 
তিথারা, ফেছই সর্বাতোতাবে নুখী নয়। ছুঃখের 
শ'ক্তশেল, কধনো না কখনো সকলেই হৃদয়ে 
আঘাত করে। তবেলেই জনই ধা, যে ধৈর্ধযরূপ 
কবচে আপন বক্ষ অচ্ছাদন করতে পারে। ভা 
ভূমি বাছ। এসে! | | 

মন্ত্রী। ভগবতি | বিধাত1 কি আমার কপালে 
এই লিখেছিলেন যে, শেষ অবস্থায। আম এ 
সিদ্ধুবাজকুলের ন্বর্ণনীপ--নির্বাণ হতে দেখবে! 
হা য়াজবাছেত্! এ শব্যাকি তোমার উপযুক্ত? 
ও রাজঞান্তি কেন আর ধৃগান ধূসর! (রোদন) 

(খধ্যশৃঙ্গ মুনি ও কতিপর নাগরিকের সহিত 
রামদধাসের পুন$ প্রবেশ) 

সকলে। (অবলোকন কায! ) এ কি-”এ কি 
-কি সর্বনাশ! 

খয্য। অহ্ো| বিধাতার অজ্জ্নীয় বিধির 

অবশ্ত্ভ।বিতা কে নিবারণ কত পারে, ছুনিধার 
দৈৰ ঘটনার গ্রততকৃঙ্গাচরণ করা কার সাধ্য! আহি 
হনে করেছিলেষ, এই শোচনীয় ব্যাপারে বাধা 
দিব, কিন্ত আমি আসিবার পুর্বেই সব শেষ হয়ে 
গেছে! হায়! বিভে!| এই বিপুল রাজকুলের 
এত!দনে মুলোচ্ছেদ হলো? ভূবন্মোহিনী ইান্দর1! 
ভোহার শাপান্তে কি তোষার প্তিকুলের অজ" 
পিণ্ের লোপ হোলেো। হায়! রাচস্মী আর 
যাতঃ 'নুদ্ধয়া কি এত দিনে সহায়হীনা দীনার 
ষ্টার, অপর সৌতাগ)শালী পুরুষের আশ্রয় গ্র্ণ 
কল্লেন। রতিদেবি! তুমি কি কুললগ্মী অপহ্যণ 
মানসে নৃশম্নিনীকে শাপ প্রধান করেছিলে? 

হস্া। ( খশ্যশূজের প্রতি কৃতাঞলপুটে ) 
ভগবন্] এই প্রত্যক্ষ দিনা শোচন।য় ব্যাপার. 
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অবলোকন করে আমার টিকা হযেচে, , আবার. | 
আপনার মুখে ইন্সি।] দখীর মায় শ্রথণে আরও 
বিশ্বযাধিষ্ট হলে) আপনি জিফালক্ত, এই ঘটনা” 
বযলীর অংন্থপান্ত বর্ণনা! করে আহাকে চরিতার্থ 
করুন। 

খন্য। মন্ত্র, এইযে সন্ুৎস্থ শ্রী ্  
শতধ।[দর্ণ দেখচ, (সকলে অবলোকন কায 
শির প্রকাশ) উহা! এই প্রাচীন রাজবংশের 
পুরস্ত্ীর শাপাবন্থ, অস্ত তর শাপ অন্ত হলো। 

মন্রী। দেব] আপনার বাক] শ্রংণে আমরা 
চমত্রুত হয়েছি। অতএব প্রস্ হয়ে সংস্তরে 
এই অদ্ভুত ব্যাপার কীর্তন করে আমাদের ংণযচ্ছে? 
করুন। 

খব্য। মন্ত্র] পূর্বকালে এই মহদ্হংশে অপংঞ্জ 
নামে ভূবনবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। তাহার 
অলোকসাধান্ত৷ সর্বাগুণান্স্কৃত। রূপবতী এক কন! 
ছিল, তাছার নান ইন্দিরা। তৎকালে ইন্দিরাসদৃশী 
রূপশীঝ্রিতৃবনে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মানবী 
ইন্দির প্রথম যৌবলে ব্ূপলঙ্গে মতা হয়ে, কতি- 
গ্লেবীর অবযানন! করায়, মন্মঘযোহিনী কুপিত হয়ে 
এ অহঙ্কার্িনী রানন্দিনীকে শপ প্রদান করেন 
ষে, বতকাজ তোর অপেক্ষা শ্রেঠ রূপসী তোর 
লমক্ষে আঞ্মঘ।তিনী না ছয়, ততকাল তোকে এই 
খোর ষায়া-কাননে পাষ।ণী হয়ে থাকতে হুবে। 
তাতে এ ইন্দুনিতানন! ইন্দির! করুণস্থরে (দবীকে 
বল্লেন দয়ামরি! যদি দয়া করে দাসীর মুক্তির 
উপায় অবধারণ করে দিজেন, বলুম, কি উপায়ে 
এই তয়ানক বিন কাননে অপরূপ রূপব্তীর 
আসত্মঘাত স্ভব হয়? তাছাতে দেবী এই বথাবলে 
দিলেন যে, যে দস তগবান্ মগীচষালী, কণার 
নুত্ণ মন্দিয়ে প্রযেশ করবেন, সেই শ্ুলমে যদি 
কোন পবিত্রস্বভাৰ! কুষারী, কি স্থুপবিত্র অনুঢি যুব 
তোমাকে পুষ্পাঞ্জল দিয়] পৃর্ধা করে, ভবে কুষাগা 
হইলে স্বীয় তবিষ্যৎ বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন 
তাবী প্ত্বীকে মুখে দেখতে পাবে। এই প্রলোতনে 
অনেকেই এই মায়া-কানকে সমুপস্থিত হবে| 

( সহুস। ভূগিজল্প ও অপুর্বব সৌঃতে পরিপূর্ণ) 
সকলে। একি। অকন্মাৎ এই স্থান লৌরতে 

পরিপূর্ণ হলে! ফেন? 
দৈববাণী। (গভীয়প্বরে) হে পিদ্ধুদেশবাণি- 

গণ) অস্ত এই শোচনীয় ব্যাপার অধলোকন করে 
ক্ষোত করে না, মছামুনি খব্শৃগ্গর প্রমুখাৎ বাহ 
শ্রবণ কল্পে, সকলই সত্য, আর এই যে ভূপত্তিত 



৫ . মাইকেল গা 
না সী (1, ॥বা গর্ব রথ নং. 
পণ করেন) ইযুধক মু'তী গর পরগাছা 

বা ।ানদ্য €হ মমীগৰ দূর্ধামা হদিকে দেখা 
অত) না ফা, ধরিণাগে ছানধকুমে ৪য়ণ? 
কডেন। অন্তু ২৫019 খাগান্ধ হূলা। একণে 
তোমা] মে হাঞজনদিন' দশিকপাফে ঠিহাগনে 
অিঠান বরে মায়া অর্ঘমান গাধার 
গতির গু মত বিবা ঢাও। ভাঙা হইমেই 
নল দিক হজ ধাঝবে। 
মী এই ত 7বাই অবগত গা গেল) 

এস এর তিনজনের মৃততোছ বন্দি »র। 
জার তিনধানা যাম ই ছানা ফা। 

[ মেগধো মৃত) 
. মর (ধৃযষেতুর তেন প্রতি) মাধ 
« ত দেখেন, জার এখম বি বর] যেতে গানে? 
মু রাজশিবিবে ধরেরধ করা কি বর্তবা! 

| ভার আহক কি। ধম আছি দে 
এ ুর্টান|! দেখরম। ছধন আপদার থর ্ ি 
ঘ্রগঃাধ। 

মী মহামা। তবে গানে রি 
শোচণা। ব্যাগার আন্টোগান্ বর্ঘর বান গে। 
গি্রযাণ ত একেবারে উদাাগা প্রা হয়ো 
জার আগদাকে ছধিক কিবল। 4ধন চমু 
( ছান্তীর গ্রতি) জাপনি নানদিণী জা 
কাধনমাগাকে তাপনার আশ্রমে জয়ে শা বরন 
811 ও রাজপু।। আন পধাদপযপ হটেচে। 
ওতে গ্রহেধ ঝা কার প্রাথঢায়। বৃদ্ধ মা" 
যাজ যে ইত্াঞরে কালের গ্রামে গাড়ছেন। মে ভার 
গাম মৌতাগা| এ গাগ মায়াধানম বিন 
ধাফবে, তঙনিন নফপেই 4 বিষা দুর্ঘীগ 
বিশ হবেন না। পরহো| কি তাক 
মায়-কানন|| 

যবমিষা-গন্ঠদ। 



টা পপি 

( হেক্টর-বধ 1 
ূ ১৮৭১ খুষ্টাবে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ৃ ৮ 

৮ ৯ 
3০১০ 

-পরিচয়-_ 

রচম1-বুরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়! মধুস্থদন 
অভাবের তাড়নায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিতে 

চেষ্ট। করেন, গন্ভকাব্য 'হেকৃটর-বধ তাহার 

অন্কতষ। ইহা গ্রীক মহাকবি ছোমরের 

প্ইলিয়াড' মহাকা বোর উপাখ্যান-তাগ। নধুহ্দল 
রচনাটি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। 

রুচনাকাপ :স্ অন্ভুযান ১৮৬৭ খুঃ। 

প্রকাল--১লা সেপ্টেত্বর,। ১৮৭১ খবং, বুদ্রণকালে 
মধুহ্দনের প্রায় শেষ অবন্থ। ইছা মধুহ্ধনের 

আবিত কালে মুক্রিত শেষ গ্রন্থ। 





5 হাক্তিবর শীযুক্ত বাবু ভুদেব মুখোপাধ্যায় 

1 শ্রায় চারি ব্সর হইল, আমি শারীরিক লীড়িত হইন্বা, এবন কি। ৩1৪ মাপ খ্বকর্ো হন 
নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম । সমগ্লাতিপাতার্থে উদ্নপা ৬ খণ্ডের ভগধান্ কবিগুরুর জগছ্ছিখ্যাত 
উলিয়াস্ লাষক কাব্য লঘা-সর্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের লমন্ধ মনে এইরূপ ভাব উদ্নয় হইল যে, 
এ অপুর্বব কাব্যখামির ইতিবৃত হ্বদেশীর ইংলওতাবান্ভিজ্ঞ-জনগণের গোঁচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। 
[লিখিত পুত্ভকথানি ৪ চাঁন বগলর হুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল ঃ এমন সময় পাই নায়ে ইহাকে প্রকাশি| 

ক স্থলে কয়েকখানি কাপির কাগজ হারাইয় গিয়াছে ( ৪র্থ পরিচ্ছেদের ওরারন্ডে )) সেটুকুও 
নিম ভাব প্রযুক্ত পুনরায় ঝচিরা দিতে পারিলাষ 'না। বোধ হয়, এত ফিনের পর জনলমুহ সমীপে 
জমি হান্তাম্পঙ্গ হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজতম মহোদয়ের! এবং তন্সান্ত 
লঠিকগণ উপরি উক্ত কারণটী মনে করিয় পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শৌধনার্থে তবিষ্যাতে ফোন 
রিট হইবে না এবং অবশিষ্ট অংশও অতি-শীত প্রকাশ করিতে বন্ধবান্হইব।  ' 

2. এ বজদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম তাছার কোনই সঙ্গেছ নাই) কেন না, তোমাক 
পিরিশ্রষে মাতৃভাষার দিন দিন উদ্নতি হইতেছে। পরষেশ্বর তোমাকে দীর্ঘগীবী করুন, এই প্রার্থনা 
ফ্রিরি। যে শিলার তৃধি, তাই, কীত্িততস্ভ নিন্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম। 
8. যছাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্য ঈলিয়াসূ-রচদ্ষিত1 কৰি যে সর্বোপরি ষ্ঠ, ইহা! সকলেই জানেন। 1 
মামাদিগের রামায়ণ ও মহাক্টারত রাষচজ্ের ও পঞ্চ পাগুবের জীবন-চরিত মাঝ) . তবে 
ক্যারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয়ম্ ও নৈবধ, ইত্যাদি কাব্য উরূপাথ্ডের অলঙ্কারশান্গুর 
চিরিভাতালীপের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়? দুঃখের 

চিত্র এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কৰিপিতার মহাত্মতা ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, 
রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেহরূপে এ চক্জিদার বিতারাশ স্থানে স্থানে ও 
শিষয়ে সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জনার্থে এই একমাজ কারণ গহিল 
স্থকোমলা মাতৃতাবার প্রতি আমার এত দূর অগ্ুরাগ যে, তাহাকে এ জলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে 
পারি না। 

কাবযখানি পাঠ করিলে টের পাইবে যে, আমি কবিগুরুর মছাকাব্যের অবিকল অন্থযাদ করি 
নাই, তাহা! করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত এবং সে পরিশ্রম যে সর্ববতোতাবে আনন্দোৎপাদন 
করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যত্ত এবং স্থানে 
স্বানে অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে । বিদ্বেশীয় একখানি কাব্য দস্তকপুক্সরূপে গ্রহণ করিয়া আপন 
গোঝ্েে আনা বড় সহজ ব্যাপার লছে, কারণ তাহার মালপিক ও শারীরিক ক্ষেত্রে হইতে পর-বংশের 
চিফ ও তাৰ সমুধ্াক় দূরীভূত করিতে হয়। এ ছুন্ধহ ্রতে যে আবি কতদুর পর্য্যন্ত কৃতকাধ্য হুইযাছি , 
এবং হইব, তাহ! ধলিতে পারি না। 

» ইং সন ১৮৭১ লাল। 

* এই শ্ষটি ভ্রান্তিবশত: এক স্থলে “ইউরোপ” লিখিত হইয়াছে । বজ্গতাষায় 70:০৩, লেখা যায় না। 

“এ, সৃশ যুগ্ন স্বর আমাদের নাই। “73010৮4 উন্ধপা। 
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 হেকটর-বধ 

হোমেরের ঈলিয়ামূনামক কাব্যের উপাখ্যান ভাঁগ। 

উপক্রমণিকা। 

(১) 

 পুর্বকালে ছেলাস্ অর্থাৎ গ্রীণ দেশীর লোকের 
পৌতলিক ধর্ধে আস্থা ও বহুবিধ দেবদেবীর উপর 
বিশ্বাস ছিল। তাছাদিগের দেবকুলের ইন্ত্র জুঃস্ 
লীড়া নায়ী এক নরকুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ 
রাজহংসের রূপ ধারণ করিয়া! তাছার স্থিত সহবাস 
করিলে, লীড়া ভ্ুইটী অণ্ড গ্রপৰ করেন। একটি 
অণ্ড হইতে দুইটা সন্তান জঙ্মে; অপরটী হইতে 
ছেলেনী নায়ী একটা পরমান্ুন্দরী কণ্ঠার উৎপত্তি 
ছয়। লাকীভীমন্ দেশের রাজ লীড়ার স্বামী এই 
তিন্টা লস্তানকে দেবের ওরসঞাত জানিয়া অতি- 
প্রযত্বে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেষল 
কধষর আশ্রমে আমাদের শকুস্তল! হ্ুন্দরী 
প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন,। পেইক্ষপ হেলেনী 
নাকীভীষম্ রাঁজগৃছে দিন দিন গ্রতিপালিত ও 
পরিষন্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের শকুন্তলা, 
চর্ভাগ্যবশতঃ, খনিগর্ভস্থ অপির স্থার প্রতিপালক 
পতার আশ্রমে অন্তহিত1 ছিলেন, কিন্ত হেলেনীর 
[পের যখঃসৌরতে হেলাস রাঙ্য অতি শীঘই পূর্ণ 
[ইয়া উঠিল। অনেকানেক যুবরাঞ্জের এ কন্টারত্ব- 
গাত-লোভে লাকীভীষন্ন রাজনগরে সর্বদা 
তায়াতে তথায় এক গ্রকার হয়ত্বরের আড়দর 
ইতে' লাগিল। হ্বয়গ্ধরের প্রথা গ্রীশ দেশে 
চলিত ছিল না, থাকিলে বোধ ছয়, মহাসমারোহ 
[ইত। - 

হুলেনী যানিলুস নামক এক রাজকুমারকে 
তিত্বে বরণ করিলে পর, ভাছার গ্রতিপালযিতা 
লতা! অন্তান্ত রাছপুরুষগিগফে কছিলেন। ছে 
1ঞ্তকুষারের]| যখন আমার কন্তা স্বেচ্ছায় এই 
বরাজকে মাল্যদান করিল, তখন আপনাদের এ 

বিষয়ে কোন বির়কিতাৰ প্রকাশ কর! উচিত হয় 
না, বরঞ্চ আলনার! দেবপিতা জুাস্কে সাক্ষী করি 
অঙ্গীকার করুন যে, ধদি কন্মিন্কালে এই নৰ 
বর বধূর কোন ুর্ঘটন! ঘটে, তবে আপনার! 
সকলেই তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বিপজ্জাল 
হইতে পরিজ্োণ করিবেন। 

রাজকুষারের! রাজবাক্য শ্রবণে অঙ্গীকারাবন্ধ 
হইয়া শ্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করিলেন মানিলাস্ 
আপন মনোরম! রমণীর সহিত লাকীভীমন্ রাজের 
যৌবরাজে) অতিবিজ হইয়] পরম নুখে কালযাপন 
করিতে লাগিলেন। 

(২) 

আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষ 
তাগকে ক্ষুত্র আসিয়া বলে। পূর্বকালে সেই 
ভাগে ঈল্যুম অথব] ট্রর নামে এক মহাগ্রসিদ্ধ 
নগর ছিল। নগরের রাজার নাম প্রিয়াম। 
রানীর নাম হেকাবী। রানী সসন্াবস্থায় জাহাদিগের 
কুরুকুল-রাণী গান্ধারীর ন্যায় এই স্বপ্ন দেখিলেন, 
তিনি এমত এক অলাত প্রসবিলেন, যে তম্থার! 
রাজপুরী যেন এককালে ভন্মমাৎ হইল। নিদ্রা 
হইলে বাদী শ্বপ্ন-বিবরণ প্মরণ করিয়া মহাবিষাদে 
|হনপাত করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে রানীর 
্পরবৃ্তান্ত সনুদায় নগর মধ্যে জান্দোলিত হইতে 
লাগিল। যথাকালে রানও এক অতীব ন্ৃকৃষার 
রাজকুমার প্রসব করিলেন। বিছবর প্রভাত 
কুরুকুল-রাজমন্ত্রীর তায় মহারাজ প্রিয়ামের অহাত, 
বন্ধু এই সন্তান্টাকে ভবিঘ্য্থিপজ্বনক জানিয়া 
তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরানর্শ দেওয়াতে রাজ 
ধৃতরাষ্ট্রেরে অঙ্দূশে তাহাই করিলেন। অপত্য- 
সে রাজা প্রিয়ামকে ম্বরাঞঙ্জের তাবী হিতার্থে 
অন্ধ করিতে পারিল ন1। 



করিলেন হে 
আমি দেবকুলেশবরী, তুমি এই ফল আমাকে দিয়া 
আমার প্রীতিজাজদ হইলে আমি তোমাকে অসীম 
ধন ও গৌরব প্রধান করিব। বপিও তুমি 

ম্থানটা ভূমি হইবা মাই আর়ফিলল নামক 
একজন রাজদাস মহারাজের আদেশের বিপৃরীত 
করিল? তি লা 

তাহাকে রাঁজপুরীর সন্নিধানস্থ ঈভানামক এক 
পর্বতে রাখিয়। আলিল। কোন এক বেবপাঁলক 
এ পরিত্য সন্ভানটীকে পরম মুন্দর দেখিয়া আপন 
বন্ধ] স্ত্রীর নিকট তাহাকে সমর্পণ করিল। মেষ- 
পালকের স্ত্রী শিশু-সম্তানটীকে পরম বদ্ধ স্বীয় 
গর্ভগাত পুজের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। 
আমাদিগের কৃত্তিকা-কুলবল্পাত কাত্তিকেয়ের তুল) 
রাজপুর ঘেষপালকের গৃছে দিন মিন রূপে ও বিবিধ 
গুণে বাড়িতে লাগিলেন । আমাদের সুন্বস্তপুত্র 

গুরুর ন্তায় ইনিও অতি অল্প বয়সেই নচর পণ্ড. 
দিগকে দমন করিতে লাগিলেন। 

মেধপালকের! ইছার বাছুধলে স্বীয় স্বীয় মেষ- 
পালকে মাংসাহানী জন্তগণ হইতে রক্ষিত দেখিয়া 
ইছার নাম ম্বন্দর অর্থাৎ রক্ষাকারী রাখিলেন। এ 
ঈড়া পর্বত প্রদেশে এনোনী নায়ী এক তৃধন- 
মোহিনী শ্ুরকামিনী বলতি করিতেন। ম্বরবাল! 
রাজকুমারের অনুপম রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হুইয়! 
তাহার প্রতি একান্ত আসত্1 হইলেন এবং তাহাকে 
বরণ করিয়া এ পর্ধবতময় প্রদেশে পরমাহল!দে দিন 
যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। 

(৩) 

গ্রীশ দেশের এক অংশের নাম থেলেলী। সেই 
রাজ্জোর যুবরাঞ্জ পিল্পযুসের খেটীস্ নায়ী সাঁগরসম্ভব! 
এক দেবীর সন্ধিত পরিণয় ছয়। থেটাস্ দেবযোনি, 
হৃতরাং সাছার বিবাহ-লমারোছে সকল দেব-দেবী 
নিমন্ত্রিত হইয়া রাজনিকেতনে আবিভূতি হয়েন। 
বিবাদদেধী নায়ী কলছছকারিণী এক দেবকন্তা আহত 
না] হওয়াতে মহারোযাহেশে বিবাদ উপস্থিত 
করিবার মানলে এক অদ্ভুত কৌশল করেন। অর্থাৎ 
একটা স্বর্ফলে, যে রূপে সর্বোত্রুষ্টা, সেই এ ফলের 
প্রকৃত অধিক্ষারিমী, এই কয়েকটা কথ! লিখিয়। 
দেবীদলের মধ্যশ্থলে নিক্ষেপ করেম। হ্বীরী জ্যুসের 
পত্ধী অর্থাৎ দেবকুলের ইন্ত্রাণী শচী, আর্েেলী, 
জঞানদেবী অর্থাৎ সরন্বতী এবং অপ্রোদ্দীতী, 
প্রেমদেধী অর্থাৎ রতি, এই তিন জনের মধ্যে এই 
ফলোপলক্ষে বিষম বিবাদ হটিয়! উঠিলে, তাহার! 
ঈভ]1 পর্বতে বাজনন্মন ত্বন্দয়ের নিকট উপাস্থত 
হইলেন এবং তৎসন্গিধংনে আন্োপান্ধ সমস্ত বৃত্ত 
বর্ন করিয়া! তীছাকে এ বিষদ্কে নির্ধেতা স্থির 

অর্থাৎ শিশুটার প্রাপ্দণ্ড না করিয়া 

|] হীরী কহিলেন, হে যব রাজকুমার | 

যেষলালকদলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, তত্রাচ 
আমি তন্মাবৃত অর্রিয় ভ্তায় তোষাকে প্রোজ্জল ও 
শতশিখাশালী করিয়।'তুলিব। জাথেনী কহিলেন, 
আমি জ্ঞানদেবী। তুমি আমাকে উপাসনায় পরিতৃ্ট 
করিতে পারিলে বিভা বুদ্ধি ও বলে নরকুলে শ্রেঠঠত্ 
প্রাপ্ত হইবে। অঞ্রোদীতী কছিলেন, জাম 
গ্রেমদেবী, আমাকে প্রসন্ন করিলে, আমি নানী- 
কুলের পরমে'তষা নারীকে ভোমার প্রেমাধীনী 
করিয়া! দিব। যৌবনমন্ধে উদ্মভ রাজকুমার ক্ষদ্দর 
কুক্ষণে এ ফলটা অগ্রোদীতী দেবীর হতে সমর্পণ 
করিলে অপর দেবীতয় মগাক্রোধে অন্ধ হুইয়! 
ভ্রিদিবাভিমুখে গমন করিলেন। 

অগ্রোদীতী জেবী পরমহ্র্ধে ও অতি মৃহুম্থরে 
কছিলেন, ছে ছল্পুবেশি] তূষ্বি মেষপালক নও। 
তুমি ভণ্মলুপ্ত বহি । ট্রয় মহানগরের মছারাজ প্রিষ়াম্ 
তোমার পিতা। অতএব ভুমি তৎসঙ্গিধানে গিয়া 
রাজপুজের উপধুক্ত পরিচর্ধ্যা যাচ.ঞ1 কর, আমার 
এ বর ফলদায়ক করিবার নিমিভ যাহ! কর্তব্য, পরে 
আমি তাহ! কহিয়া দিব। 

রাজকুধার স্বন্ধর দেবার আমেশানুপারে রাজ- 
পুরীতে উত্তীর্ণ হুইয় স্বীয় পরিচয় প্রান করিলে, 
বৃদ্ধরাজ প্রিক্াম্ তাহার অসামান্ত রূপ-লাবণো ও 
বারাকৃতিতে পূর্বক! বিশ্ব হইলেন! কফাল- 
নির্ধাপিত ন্সেছাি পুনরুদীপিত হুইয়। উঠিল। 
ছতরাং সাজা নবপ্রাপ্ত পুভ্রকে রাজনংপারে প্রবেশ 

করিতে আজ্ঞা দিলেন। 
কিয়দিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ মতে 

রাজকুয়ার স্বন্দর ব্ড্সংখাক সাগরযান, নানা ধন ও. 
পণ্য দ্রব্যে পরিপৃরিত করিয়৷ লাকীভীমম্ নামক 
নগর/াতিমুখে যাত্রা করিলেন। তথাকার রাজ! 
যানিলু।স্ অতিসম্বান ও সমাদরের লছিত বাঁজ- 
তনয়কে ম্বঘন্থরে আহ্বাদ করিলেন । কিছু ছিনের 
পর কোন বিশ্বে কার্যযাছুরোধে তাহাকে দেশান্ধরে 
বইতে হইল। গানী হেলেনী এ রাজ-অতিথির 
সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রছিলেন। | 

দেবী প্রপ্প্োদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রানী 
ছেলেনী নাজ-অভিথি স্বন্দরের প্রতি নিতান্ত অঙ্থু- 
বাগিবী হইয়া পতিব্রতা-বর্থে জঙাঞ্জলি দিয়! 
শ্বপতিগৃহ পরিত্যাগপূর্বক তাহার জন্গাঁমিলী 



৮৯৮ 

কু 

উঠিলেদ। | 
এই হুর্ঘটিনা হেলাস্ অর্থাৎ ভ্রীশ দেশে প্রচারিত 

হইলে তদ্দেখীর রাজাসমূহ পূর্বব্কত অঙগ'কার শ্মরণ- 
পূর্বক ললৈত্তে মানিব্যুসের সাহাব্যার্থে উপস্থিত 
হইলেন এ.ং তাছার জে ভ্রাতা অব্গস্ দেশের 
অধীশ্বর আগেমেম্দ্মূকে সৈস্ভাব্যক্ষপদে অভিবিক্ত 
করিয়! টুর নগর আক্রমপাতিলাষে সাগরপথে যাত্রা 
করিলেম। বৃদ্ধা প্রিয়াম্ শ্বীয় পঞ্চাশৎ পুত্রকে 
দ্ধার্থে অনুমতি দিলেন। মহাবীর হেক্টর 
(যাছাকে উর়ন্বরূপ লঙ্কার যেঘনাদ বলা যাইতে 
পারে) দেশ বিদেশীয় ব্ুগণের এবং স্বীয় রাজ- 
সংসারস্থ সৈম্তদলের অধ্যক্ষপদ প্রাণ করিলেন। 
দশ বৎসর উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম ইল । 

যেমন গঙ্জা, যযুনা এবং লরন্বতী, এই ঝিপথা 
নদীত্রয় পবিক্রতীর্ঘথ ব্রিবেণীতে একত্রীভৃতা হয়! 
একলোতে সাগর-মমাগমাভিলাষে গমন করেন, 

লেইইরূপ উপরি উল্পখিত তিনটা পরিচ্ছেদস্-ক্রান্ত 
বৃত্ত এ স্থল হইতে একব্র'ভূত হয়া ইউরোপ 
থণ্ডের বাম্সীকি কবিগুরু হোমেরের ঈ।লয়াস্ স্বরূপ 
সঙগীতভরঞ্ময় সিন্ধু পানে চলিতে লা'গল। 

কবিগুরু হোমেরের অগার্ধখ্যাত কাব্যে দশম 
বৎসরের বৃজ্তান্ত বণিত আছে। শ্রীকের ট্য়ের 
নিকটস্থ এক নগর লুট করে এবং তত্রস্থ পৃর্জিত 
হুর্ঘযদেবের ক্রীস্ নামক পুরোছিতের এক পরমা- 
নুনানী কুমারী কন্তাকে আপনাদের শিবিরে আনয়ন 
করে। অপহৃত ভ্রধ্যজাঁত বিভাগের সময় সেই 
অসামান্ত রূপবতী যুবতী পৈলাধ্যক্ষ রাজচক্রব্ভী 
আগেছ্ম্ননের জ্ংশে পড়িলে, তিনি তাহাকে 
পরম প্রযত্ধে ও লমাদরে গ্বশবিরে কাখিতেছেন। 
এমন সময়ে 

প্রথম পরিচ্ছেদ 
দেবপুরোহিত আপন অভীষ্ট দেবের রাদণ্ড, 

মুকুট ও শ্বক্তার যোঁচনোপষোগী বহুবিধ মহার্হ 
স্রবাজাত হুন্তে করিয়! শ্্রীকলৈস্ের শিবিবসম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন এবং নৈস্তাধ্যক্ষ যাজচক্রবন্তা 
আগেমেম্নন্ ও তাহার ভ্রাতা মানিঝুুস এবং 
অন্কান্ত নেতৃগণকে সম্বোধন করিয়া! কহিতে 

নাগিলেন,-হে বীরপুরুষগপ! জিদিবনিবাশী 

১৯ বং তাহার পিত| রাুডীমণি প্রিয়াষের অববকূপ. তোবাদিগকে এই আদীর্বাহ করুম 
.. রাজো সেই রাজ্যের কালরপে প্রবেশ করিলেদ। - রাজ! মাণিনুস শৃর্ধ গুঁছে পুমরাবর্তন করিয়া 

স্রীবিরছে একান্ত অধীর ও কিগুপ্রায় হইয়া 

৬৫ রব 

ভোমরা অতিস্থরায়- জাজ 
প্রিযাদের মরা যে, 

পরাভূত করিয়া নির্বিগ্বে স্বরাজ পুয়াগষপ: 
কর। এই দেখ, আমি আপন দ্ৃছিতাঁর যোচনার্ধে 
বহমূল্য ড্রধাজাত সঙ্গে আানিয়াছি, অতরাষ এতন্বার! 
ভাছাকে মুক্ত. করিয়া, যে তাত্বর দেবের সেধায় 
আমি নিয়ত দিরত আছি, তাহার মান ও গৌয়ৰ 
রক্ষা কর়। 9: | 

শ্রীবসৈস্ের] পুরোহিতের এবছিয বচদাবলী 
আকর্ণনপূর্বক উচৈঃস্বরে একবাক্যে কছিয্ 
উঠিল যে, এ অবশ্বকর্তব্য কর্টে আমরা কখনই 
পরাঘুখ হইব মা, বরং এই সকল পরিআপ- 
সামগ্রী গ্রহণপূর্বক এই মুহূর্তেই কডাটির নিষ্কৃতি 
সাধন করিব) কিন্তু তাহাদের এতামুশ বাক্য 
রাজা আগেমেম্মনের মনোনীত হইল না। 
তিনি হহাক্রোধভরে ও পরুষ বচনে পুরোহিতকে 
কছিলেন,-ছে বৃদ্ধ] দেখিও যেন আমি এ 
শিবিরসন্লিধানে তোমাকে আর কখনও দেখিতে অ! 
পাই। তাছা! হইলে ভোষার অভীষ্ট দেবও আমার 
রোধানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম 
হইবেন না| আমি তোমার কণ্ঠাকে কোনজ্রদেই 
ত্যাগ করিব না। সে আমার রাজধানী আর্গস্ 
নগরে আপন অম্মতূমি হইতে দুরে যাবজ্জীবন 
আমার সেবা! করিবে । অতএব বদি তৃমি আপন 
মঙ্গল আকা! কর, তবে অতিত্বরায় এ শাম হইতে 
প্রস্থান কর। 

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিম্া 
সশঙ্কচিতভে তদ্দণও্ডে তাছার আদেশ গ্রতিপালন 
করিলেন এবং মৌনতাবষে ও ম্লানধ্দনে চির- 
কোলাহলময় সাগরতীর দিয়া শ্বধামে গ্রত্যাবৃদ্ত 
হইলেন। অশ্রবারিধারায় আর্ধসন হইয়া স্বীব 
অতীঙদেবকে সন্বোবিয়! কছিলেন, হে রজতধমুর্ধর 1 
যদি তুমি আমায় নিত্য-নৈমিভিক সেবাম প্রসন্ন 
হইয়। থাক, তবে শরজাল বর্ষণে দুষ্ট প্রীক্দলকে 
দূলিত করিয়া, তাঁছারা আমার প্রতি যে দৌরাজ্া 
করিয়াছে, তাহার যথাবিধি প্রতিব্ধান কর। 
পুরোহিতের এই স্ততিবাক্য দেবকর্ণগোচর হইলে 
মরীচিমালী রবিদেব মহথাতুদ্ধ হইরা শ্বর্গ হইতে 
ভূতলে অবতীর্ণ হুইলেন। দেংপৃ্ঠদেশে লম্বষান 
তীরে শরজাল তয়ানক শবে বাঁজিতে লাগিল 
এবং রোবভরে দেবব্দন যেন তমোময় হইয়া 
উঠিল। গ্রীক শিবিরের অনতিদুর হইতে দিননাথ 
প্রথমে এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন এবং 



রি ৮ 

হৎকম্প উপস্থিত হুইল। প্রথম শরে অস্বতর ও 
ক্িপ্রগামী গ্রাহসিংহ সকল বিনষ্ট হইল?) দ্বিতীয় 
বার শর নিক্ষেপে সৈন্যদল ছির-ভি্ন ও হত-আহত, 
হওয়াতে মুহ্মুছঃ চারিদিকে চিভাচয়ে শবদাছাখি 

প্রজ্ঘলিত হইতে লাগিল। অংপুমালীর শরমালার 
শ্রাবসৈষ্তেরা নয় দিংস পর্যন্ত লতণ্ড ও ক্ষত" 
বিক্ষত হইল) দশম দিবসে মহাবীর অ1কিলীস্ 
নেতৃবর্ণকে সতাষণ্ডুপে আহ্বান করিলেন, এবং 
রাজেন্্র আগেমেম্ননূকে সর্থোধন করিয়া কছিতে 
লাগিলেন-এ রাজন! আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় 
আমাদিগের উচিত যে আমর! স্বদেশে পুনরায় 
ফিরিয়া যাই, কেন না, যে উদ্দেশে আমর] ছুত্তর 
সাগর পার হইয়া! আলিয়াছি, তাঁছা! কোনক্রমেই 
সফল হইল না| মহামারী এবং নশ্বর সমর এই 
রিপুহয় দ্বারাই গ্রীকেরা পরাজি* হুইল। তবে 
যস্তপি এ স্থলে কোন্ দেবরহন্তজ্ঞ বিজ্ঞতম হোত! 
কিন্বা গণক থাকেন, তাহ! হইলে তিনি আমাদিগকে 
বলুন যে, কি কারণে বিতাবন্থ আমাদের প্রতি 
এত প্রতিকূল ও করের হইয়াছেন, আর কি 
আরাধনাতেই বা দেববরের প্রতিকূলতা ও ক্ুরতা 
দুরীতৃত হইতে পারে। 

বীরবরের এই কথা শুনিয়া! থেষ্টরের পুক্র 
মুনীশশ্রে্ঠ কাল্কষত ধিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান 
-ন্রিকালজ্ঞ ছিলেন, করছিলেন, হে আকিলীস্! 
হে দ্েবপ্রিররথি! তোমার কি এই ইচ্ছা যে, 
রবিদ্বেব কি নিমিভ তোমাদের প্রতি এত দূর বাম 
ও বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্পইরূপে ব্যাখ্যা 
করি? তাল, আমি তোমার বাক্যে সম্মত 
হইলাম। কিন্তু ভুমি অগ্রে আমার নিকট এই 
স্বীকার কর যে, যন্ভপি আমার কথায় রাজ-হাদয়ে 
কোন বিরক্তিতাবের উদর হয়, তবে ভূমি সে 
রাঞ্জক্রোধ হইতে আমাকে রক্ষা করিবে। 

কাল্কষের এই কথা শুনিয়া! যহাবাহু আবিলীস্ 
উভ্ভরিলেন, ছে কালকয! তুহি নিঃশক্কচিতে 
মনের তাৰ ব্যক্ত কর। তআমি দেবেজ্রপ্রিয় 
অংগুহালী রবিদ্বেবকে পাক্ষী করিয়া শপখপুর্ব্কক 
কাঁহতেছে যে, এ সভায় এমন কোন ব্)কিই নাই, 
যাঙাকে আধি তোষার অবমাননা করিতে ছিব 
অধিক কি বলিব, সৈস্তাধাক্ষপঞ্গপ্রতিঠিত রাজা 
আগেষেম্ননেরও এত দুর সাহস হইবে না। 
অতএব তুমি দৈবশক্তি সবার যাঁছ৷ বিদিত আছ, 
মুক্তকণ্ে ও অতয়াস্মঃকরণে তাহা প্রচার কর। 

ধুষ্টারের তয়াঁবছ নে শিবিরস্থ লোবষীমুছের ী 
 ষীরব্হ! 
প্রতি এত দুর প্রতিকুলাচরণ করিতেছেন, তাহার 
নিগুঢ কারণ বলি, শ্রবণ করুন| যখন তোমরা 

| দিলেন, চে 

থে লিনিভক এ লৈন্বের রকিদেষ 

কষ! নগর ঘুটিাছিলে, তৎকালে রবিদ্েবের কোন 
এক পুরোহিতের একটী কন্তা অপহরণ করা ছইয়া- 
ছিল) অপন্ৃত ভ্রবাজাতের বণ্টনকালে সেই কন্তাটা 
রাচক্রবস্তীর অংশে পড়ে। কয়েক দিবস হইল, 
গ্রহপতির পু্ক হ্বদেবের রাজদওঁ। যুকুট ও বহুবিধ 
মহার্থ বস্তসয্হ সঙ্গে লইয়া এ শিবিরদেশে 
আলিয়াছিলেন, তাহার মনে এই বলবতী প্রতীতি 
ছিল যে, এস্বলস্থ বীরবু!হ “বিভাবনুর রাজনও 
ও মৃকুট দর্শনমাত্রেই তাহার সেবকের যখোচিত 
সম্মান করিবেন এবং তঙ্গানীত বহুবিধ মহার্হ 
জব্যাদি গ্রহ্পপূর্ব্বক দেব্দাসের অবরুদ্ধ! ছুছিতাঁকে 
মুক্তি গ্রদানিবেন। কিন্তু এই স্ব আশার কোন 
আশাই ফলবতী হুইল না। তরিমিভ তাছার 
অর্চিত দেব তদবমাননায় রোষাবিষ্টচিত হইয়া এ 
সৈগ্ভদলকে এইরূপ প্রচণ্ড দণ্ড দিতে আরস্ত 
করিয়াছেন। এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন করিবার 
কেবল একমাজে উপায় আছে। সেই পরমরূপ- 
বতী যুবতীকে নান! অলঙ্কারে অঙস্কৃত করিয়া এবং 
দেবপুজার্থে বছবিধ পৃর্জোপহার ও বলি 
পুরোহিতের গৃঁছে প্রেরণ করিলে, বোধ করি, 
আমরা এ বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইতে 
পারি, নতুবা দশ বসরে রিপুকুলের অস্্াগি যত 
দুর করিতে পারে নাই, অতি অল্প দিনেই প্রধ- 
ক্রোধে ততোধিক ঘটিয়া উঠিষে সন্দেহ নাই। ছে 
বীরবর | ভগবান্ অশীতরশ্মির ক্রোধে এ শিবিরাবলী 
অতি ত্বরার জনশূন্য হইবে এবং এ দ্রুতগামী 
সাগরষামসমূহ ও এ সৈভ্তভদল যে কি কুক্ষণে 
গ্বদেশ হইতে যাত্রা! করিয়াছিল, ছাছার অভিজ্ঞান- 
রূপে এই তীরসন্লিধানে সাগরজলে বহুকাল 
তালিতে খাকিবেক। - 

কালকের এবছ্িধ ব্চনবিহ্তাস শ্রধণে রাজ। 
আগেছেম্নম্ ক্রোধে আরভনয়ন হইয়া আঁত কর্কশ 
বচনে কছিলেন, রে সুষ্ট প্রতারক | তোঁর কুরলনা 
আমার হিতার্থে কখন কোন কথাই কছিতে 
জানে না; আমার খআহিত সংবাদ তোর 
পক্ষে বড় ল্ীতিকর। এক্ষণে যদি তোর কথ। 
সঙ্য হয়, তবে আমি এ কুমারীটীকে মুক্ত করি 
নাই বলিয়াই রহিদেধ এ টৈভ্াদলকে এত কষ্টে 
ফেলিয়াছেন। আমি বে পুরোছিতদন্ধ বহুবিধ 



ধন গ্রহণ করিয়া তাহার কন্তাকে যু 
লে কথ! অলীক নছে।  একুষারীটী অতি নুরী 
এবং আমার সহ্ধর্শিনী রানী কুতিয়িস্কর। অপেক্ষাও 
আদার সমধিক নয়নানন্দিনী | এ কুমারী রূপ, গুণ, 
বিভা, বুদ্ধি, কান অংশেই বানী অপেক্ষ! দিক্কত 
নহে) তথাচ জানি ইছাকে এ লৈল্তদলের হিতার্থে 
পরিত্যাগ করিতে কুষ্টিত হইব না। কেম না, 
আমি লোকপাল, ম্বপালিত লোকের হিতাথে 
রাজার কি না করা উচিত্ভ? কিন্ধ, হে বীরবৃন্দ! বদি 
আমাকে এ কন্তারত্বে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে 
তোমর! আমাকে অলর একটী পারিতোবিক দিতে 
সধত্ব ও সচেষ্ট হও। কেন না, তে'মাদের মধে) 
আমি যে কেবল পারিতোবিকচ্যুত হই, ইহা কোন 
মতেই যুক্তিযুক্ত নছে। | 

রাজার এই বাক অবণ করিয়া মহেঘাস 
আকিলীস্ সাতিশয় রোধাবেশে কহিলেন, ছে 
আগেমেম্নন্ 1 তোমা অপেক্ষা লোভী জন, বোধ হয় 
এবিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই! এক্ষণে এ সৈচ্ভঘল 
কোথা হইতে তোমাকে অন্ত কোন পারিতোধিক 
দিবে? জুটিত জ্রব্যসকল বিভক্ত হুইয়! গিয়াছে। 
এক্ষণে তো! আর সাধারণ ধন নাই যে তাহ! হইতে 
তোমার এ লোভ সম্বরণ হইতে পারে। কিন্তু 
এক্ষণে তুমি এ কন্ঠাটীকে রিযুক্ত করিয়া দিলে 
এই সকল নেতৃবর্গেরা তবিধ্যতে তোমাকে 
এতদপেক্ষায় তিন চারি গুণ অধিক পারিতোধিক, 
দিতে চেষ্টা পাইবে। 

রাজ! উত্ভরিলেন) এ কি আশ্চর্য্য কথ! | আমি 
এ নেতৃ্লের অধ্যক্ষ, তুমি কি জান না, যে এ 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিনি যাহা পারিতোবিকরূপে 
প্রাপ্ত হুইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, আমি ততাবৎ 
কাড়িয়! লইতে পারি? আকিলীস্ পুনরায় ক্রোধ- 
তরে কছিলেন, ভুমি কি বিবেচনা কর, এ বীর- 
পুরুষেরা তোমার ক্রীতঙ্গাস যে, তুমি তাহাদের 
সন্তুথে এরূপ আম্পর্ধ। করিতেছ। আমরা যে 
তোষার জাতার উপকারার্থেই বহু পেশ সহ 
কারয়া অপি ছুরদ্দেশ হইতে আলিয়াছি, ইহ! 
তুমি বিস্বৃত হইলে না কি? হে নিরজ্জ পামর! 
হে অকৃতজ্ঞ! ছে তীরুণীল! তোঁষার অধীনে 
অস্ত্রধারণ কর] কি কাপুরুষতার কর্ম! ইচ্ছা হয়, 
যে এস্বলে তোমাকে একাকী পরিত্যাগ করির! 
আমর! সসৈশ্তে শ্বদেশে চলিয়া বাই। 

এই বাক্য শবণে নরপতি আগেষেম্নন্ কছিলেন, 
তোবার যদি এপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি 

মুক্ত করি নাই, এই সু্েই এ স্থান হইতে স্থান কর 
আনি তোমাকে জপকালের ভন্েও এ স্থানে”: : 
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থাকিতে অনুরোধ কথগিতেছি না। এখানে আস্তান্ত 
কা 

অধীনে অস্ত্র ধারণ করিতে অবমামিত বা লক্জিতা 
হইবেন না। 
ভোবার অহঙ্কারের ইরস্বা মাই। তুমি ধাও। 
রবিদেবের পুক্বোছিতের দিকট এই নুকুষারী 
কুষারীটাকে প্রেরগ করিবার অঞ্জে তুমি যে ব্রীধীসা 
মারী কুমারীকে পাইয়াছ, আষি তাহাকে স্ববলে 
গ্রহণ করিধ। দেখি, তৃষি আদার কি করিতে 
পার। 

রাজার এই কর্কশ বাণী শ্রবণে মহাবীর 
আকিলীস্ মহাক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া তাছার বধার্থে 
উরুদেশলম্বিভ অলিকোধ হইতে নিশিত অলি 
আকর্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে হ্ুরঙোকে 
হুরকুলেকজানী হীৰী জ্ঞানদেবী আথেনীকে 
ব্যাকুলিত।চত্তে কছিলেন, ছে সখি] এ দেখো, 
গ্রীক-পৈন্তদলের মধ্যে বিষম বিজ্রাট ঘটিকা! উঠিল! 
দেষযোনি আকিলীস্ রাদ্া আগেষেম্ননের প্রতি 
জুদ্ধ হইয়া! তাহার প্রাণদণ্ডে উদ্ভত হইতেছেনন 
অতএব, সখি! তুমি শিবিরে অতি স্বয়ার আবিভূ্ভা 
হইয্না এ কাল কলছাপি পির্ববাণ কর। 

জ্ঞানদেবী আথেনী তদ্দণ্ডে সৌদামিনী গতিতে 
সভাতলে উপস্থিত হইয়া বীরবর আঁকিলীসের 
পশ্চান্তাগে দীড়াইয়া তাহার পিঙ্গলবণ কেশপাশ 
আকর্ষণ করতঃ কহিলেন, রে বর্ধর | তুই একি 
করিতেছিল? এই কথ! গুনিবামাত্র বীরকেশরী 
লচকিতে মুখ ফির়াইয়! দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া 
কছিলেন, হে দেবকুলেন্্রছছিতে ! সুমি কি নিহিত 
এখানে আসিয়াছ? রাজ! আগেমেম্নন যে আমার 
কতদুর পর্যন্ত অবমানন! করিতে পায়েন এবং 
আমিই বা কতদূর পর্যন্ত তাহার প্রগল্ ওত সঙ 
করিতে পারি, তুমি কি সেই কৌতুক দেখিতে 
আলিয়াছ? 

আয়তলোচন! দেবী আখেনী উত্তর করিলেন, 
বৎস! তুমি এ লতাতে সৈষ্তাধ্যক্ষ ীরবরকে 
যথোচিত লাঞ্ছনা ও তিরস্কার কর, তাহাতে আনার 
রোষ বা অসন্তোষ নাই। কিন্ত কোনমতেই উচ্ছার 
শরীরে অন্রাথাত করিও না। দেবী এই করেকটী 
কথ! বীরপ্রবীর আকিলীসের কর্ণকুছরে অভি 
মৃছত্বরে কহিয়া অস্তহিতা হুইলেন। ক্ার তাহাকে 
কেহই দেখিতে পাইল ন1। 

ভুমি আবার চক্ষের বালিশ্বরূপ, | 
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বেবী আদেশাঙসারে বীর আাকিলীল্ এ 
নিজ সৈশ্তদলকে পৃথক করিয়া গইহ নাও কিনব 
আছি স্বয়ং এ ঘুদ্ধে আর লিগ্র-খাঁকি না। ৰীর- 
বরের এই কথাকে সভাতঙ্গ ছইল। 

| ৪৯০১ রাঙ্গা আগেষেম্নমূকে বহুবিধ তিরস্কার 
করিলে, তিদিও রাগে নিতান্ত অতিভূত্ত হইলেন। 

' এই বিষধ বিপ্দ্ উপস্থিত দেখিয়া, নেত্র নামক 
এক জন বৃদ্ধ জানবান্ পুরুষ গাতোখানপূর্বক সতাস্থ 
নেদিগকে সন্োধিয়া হুমৃত্বভাষে কছিতে লাগি" 

লেন, ছার | কি আক্ষেপের বিষয় | অন্ত শ্রীকদলের 
উপস্থিত বিপদে রাজা প্রিরাম্ ও তাঁহার পুত্রগ্রণের 
যে কতদূর আনন্দলাত ছুইবে, তাহা ফে বলিতে 

পারে? কেন না এই গ্রীক-লের মধ্যে, যে সই 
জন মহাপুরুষ অভিজ্ঞতা ও বাহুবলে সর্বশ্রেষ্ঠ, 

গাহারাই ভূর্তাগ্যক্রমে অন্ভ কলছরত হুইলেন। 
আমি সর্বাপেক্ষা বলে জ্যেষ্ঠ এবং তোমাদের 
পূর্ব ছুই পুরুষের মধ্যে, যে লকল মহোদয়ের! 
বাধলে ও রপ-বিশারদতায় দেবোপম ছিলেন, 
তাছাদের সছিতও আমার সংসর্দ ছিল। তোমরা 
বলী বট, কিন্তু সে সকল প্রাচীন যোধগলের 
সহিত উপমায় তোমর! কিছুই নও। সে সকল 
মহাপুরযেরাও আমার উপদেশ ও পরানর্শে 
কধনই অবহ্লো বা অননোযোগ করিতেন 
ঝা। অতঞবক তোমর। আমার হিতবাক্য 
মনো ভিনিবেশপুর্ববক শ্রবণ কর। তৃমি, আগেমেম্নন্, 
রাজ-কুলশ্রে্ঠ। এই হেতু এই লকল মহোদয়ের! 
তোমাকে সেনাধ্যক্ষপর্দে অভিবিক্ত করিয়াছেন) 
তোমার উচিত হয় না| যে, এই বীর- 
পুরুষদলের মধ্যে যিনি বীরপুরুষোত্তম, তাহার 
সহিত তুমি মনাস্তর কর। তৃষি, আকিলীস্, 
দেবযোনি ও দেবকুলপ্রিয়। বিধাতা তোমাকে 
বাহুবলে নরকুলতিলকরূপে হুষ্টি করিয়াছেন। 
তোমারও উদ্ভিত নম যে, ভুমি এ সৈ্ঠাধ্যক্ষের সছিত 
বিষাদে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের ছুই জনের পরম্পর 
মনাস্তর ঘটিলে এ গ্র.কদলের যে বিষ বিপদ্ 
উপস্থিত হুইবেক; তাহার কোনই সন্দেহ নাই। 
অতএব হে বীরপুরুবদ্ধয় | (তোমরা ম্বত্য রোবানল 
নির্বাণ করিয়া পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ কর। 

বৃদ্ধের এবস্বিঘ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া! রাজা 
আগেমেম্নন্ উত্তর করিলেন, ছে তাত! এই 
সরাত্মার অহস্কারে আমি নিয়তই অসম্ভ্ট| ইছার 
ইচ্ছা! যে, এ লকলেরি উপরি কর্তৃত্ব করে। এতাতৃশী 
দাস্তকতা আমি কি প্রকারে সহ করিতে পারি! 
আকিলীস্ কছিলেন, তোষার এতাদুশ বাক্যে 
পুনরার বস্তাপ আনি তোষার অধীনে কর করি, 
তাছ। হইলে আমার নিত্বাস্ত নীচতা ও অপদার্থত1 

প্রস্থাদ করিলেন) 
ঝহিদেবের পুত 
পৃদ্দোপছার ও বলির সহিষ্ত শ্বীর সাগরযানে 

৬ | আমার প্রকাশ হইবে । আমি এ সৈল্তফল হু 

বআকিলীস্ স্থশিবিরে 
লৈঙ্কাধাক্ষ রাজা আগেমেম্নন্ 

[হিতের হুন্দরী কন্কাটাকে নানাবিধ 

তদনস্র কীরপ্রধীর 

আরোহণ করাইয়া এবং দুবিষ্ঞ ধ্অদিন্াসূকে 
নায়কপদে অভিষিক্ত করিয়া জুবানগঞ্াা ভিমুখে 
প্রেরণ করিলেন। পরে দৈন্তলকলকে সাগররূপ 
মছাতীর্ঘে দেহ অবগাহনপু্ববক পবিজ হইতে আজ্তা 
দিলেন। অশন্ত লাগরতীরে  মহালমারোছে 
দিবাকরের পৃজ। সমাধ! হইল। ধূপ, ছি প্রভৃতি 
নান! নরভিদ্রষ্যের সৌরভ সহ আকাশ- 
মার্গে উঠিল। 

পরে রাজ! ছুই জন রাজদূতকে আহ্বান করিয়া 
কছিলেন, হে দৃতঘ্থয়! তোমর] উভয়ে বীরবর 
আকিলীলেয় শিবিরে গিয়া জীষীন! নারী হুন্দরী 
কুষারীটীকে আনয়ন কর। যদ্ভপি বীরগ্রবর 
আফিলীস্ সে রূপলীকে ন্বেচ্ছায় ও অনায়াসে 
তোমাদের হস্তে সমর্পণ না করেন, তষে তোঁমর। 
তাছাকে কছিও যে, আমি শ্বন্ধং সসৈন্ধে তাহার 
শিবির অক্রিমশ করিয়! শ্ববলে সেই ক্কশোদরীকে 
লইব ) আর তাহ। হইলে লেই রাজবিপ্রোহীর নান 
প্রকার অমঙ্গলও ঘটিবেক। 

দৃততয় রাজাজ্ঞায় একান্ত বাধিত হইয়া অনিচ্ছা- 
ক্রমে ধীরে ধীরে বন্ধ লিক্জুতট দিয়! মহাবীর 
আকিলীসের শিবিরাতিমুখে চলিতে লাগিল। 
বীরবর দুতদ্বয়কে দুর হইতে নিনীক্ষণপুর্র্বক তাহারা : 
যে কি উদ্দেশে আলিতেছে, ইছা! বুঝিতে পারিয়া 
উচৈঃশ্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বেবমানবকুলের 
সনেশব্ছ | তোমাদের কুশল ও স্বাগত তে1! 
তোমর! কি নিমিভ এত মৌনভাবে ও বিষগ্রধদনে 
আলিতেছ? এ কিছু তোমাদের দোষ নহে, 
ইছাতে ভোবাদের লঙ্জা বা চিন্তা কি? ইহাতে 
আমি কখনই তোমাদের উপর রুষ্ট বা অসম্তঃ 
হইতে পারি না। তবে যাঞার সহিত আমার 
বিবাদ, তোমর] তাহাকে কহিও যে, তিনি কালে 
আমার পরাক্রমের বিশেষ আবশ্তকত] বুঝিতে 
পারিবেন। | 

তদনন্তর বীরবর আপন প্রিক্ৎঘু পাত্রক্র,সকে 
কহিলেন, সে, ভূমি এই রি হত্বে হন্দরাকে 



বং এর নি হও দন 
1 কিনি যে সোকে সে অরস্থাস ্ খসন্তোগে ও. 

হইয়া 'পন্গানে অন্িপাতিত করিতে দিখেন, ভাঙা তো 

ূ িাবরা। ছে - কতদ্বয় | ক্বাজা 
আগেবেম্হস্কে-কছিও। বে আবি হর়াধরফুলকে 
সাক্ষী করি টি শ্রসিজ্ঞা: ফরিতেছি। আমি 
শত্রদলের বিশরীতে এবং জীকৈভের ফিক 
আর বরখনই অস্ত্র ধারণ করিদনা। রাচক্রব্তাঁ 
রোবান্ধ ভুইয়া ভবিগ্বতে যে প্রীকৃদলের় ভাগ্যে 
কি লাঞছন আছে, এখন তাহা দেহিতে পাইতেছেশ 
না) বিদ্তকালে পাইবেন।” দূৃতদ্ব় বরাজনাকে 
সঙ্গে লয়! চলিয়া গেলে, বীরকেশনী আকিলীস্- 
কর্ণ অর্শধটে তাঁবার্ণযে একান্ত মগ হইয়া বসিয়। 
রছিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হস্ত প্রসারণ 
করতঃ জননী দেবীকে সংন্বাধির! কছিতে লাগিলেন, 
হে মাঃ. তুথি এতাদৃশী অবাধামনা সহ করিবার 

ভ্যুস্ আমাকে অর্পাধুঃ করিয়াছেদ বটে) কিন্ত 
তখাচ তিনি যে সে অল্লকাল আমাকে অতি 
সম্মানের সহিত অতিবাহিত করিতে দিবেন, ইহাতে 
আমার ভিলার্মাত্রেও সন্দেহ ছিল না। বিস্ত দেখ, 
একণে রাজা 055 আমার কি ছুরবন্থা'না 
করিল! 
থে স্থলে সাগরজলতলে আপন পিতৃসরিধানে 

খিটাপদেষী বসির়াছিলেন, সে স্থলে পুজের এবস্বিধ 
বিলাপধবনি তাহার কর্ণকুছরে প্রবেশ করিলে, দেবী 
আন্বেব্যন্ডে ভুজ টিকার সভার জলতল হইতে 
উখন্ত হইলেন এবং বিলাপী পুত্রের গার করপলনে 
স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞালিলেন, রে বৎস! তুই কি 
নিষিত এ্ত্ধ বিলাপ করিতেছিস্1 তোর মনের 
ছাখে ব্)জ করিয়া আমাকে তোর সমস্ুঃবিনী 
'কর। তাছা হইলে তোর ছংখতারের অনেক 
লাধব হইবে |, 

» সবীর-ড়া নি আকিণীস জননী দেবীর এই 
কথা শুনিয়া দীর্থনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রাজা 
আগেমেম্দনের লহিত আপন বিবাদ বৃত্তান্ত আভো- 

পাস্ত তাহার চরণে নিব্দেন করিলেন। দেবা 
পুতরধরের বাক্যাবসানে অতি ক্ষুচিতে উদ্ভরিলেন, 
ছার লা অজ! 

। 8৩55 চিএ 

[জে ফোদযতেই বোধ হইতেছে না। বৎস! 

নি. এ. কাকে তি, নি 

ভোর প্রতি কি. মিষিদ্ক এত দারুণ! হা, কি. 
করি, এ বিষয়ে আর কাকায় গতি মোঘায়োপ, 
করিব এবং কাছাথই ব! প্রণ লইব1 খণে 
কুলিশ-নিক্ষেপী ভাস পুজাঞহশার্ধে দেখধরোয় 
সহিত টি খাদশ দিনের লিথিত প্রন্থাণ 
করিয়াছেন। ভিনি  দেবলগরে, প্রভা!গমল 
করিলে এ সফল কথা ছার চরণে সিষেদম 

করিব: দেখি। তিনি যর্দি এ বিষয়ের কোপ 
- গ্রতিবিধান করেন। তৃই রাজা ক্লাগেমেম্দমের 
সহিত. কোদমতেই প্রীতি করিস্ না) বরঞ্চ 
বদয়কুণ্ডে রোধামি দিরত এজলিত মাখিসা] খই... 

কথা কহিয়া দেবী গ্বস্থানে স্থানে জলে দিম ্ 
হইলেন। ১ 

অন্তই ফি এ. অধীন ছতভাগাকে গর্ভে ধারণ 
করিয়াছিলে? আবি জানি যে কুলিশ-নিক্ষেপী 

ও দিকে দৃবিজ অনিস্থাস্ পুযোধা-ছুহিতাকে 
এযং বিবিধ পুজোপযোরী উপহায়দ্রধ্য লঙে লই! 
সাগরপথে : জুযানগরে উভীর্প ছইলেন। এধং 
রখিদেষের পুরোফ্তকে অতিবাদনপূর্ববক কছিলেন। 
হেগুরে]! গ্রীকৃ-পৈত্ত।ধাক্ষ মহারাজ আগেমেম্মঙ্ 
আপনার অভীব হুশীগা কুমারীকে আপনার 
নিকট খ্রেরণ করিয়াছেল এবং আপনার -অর্চিত 
দেবের অর্চিনার্থে বিবিধ ভ্রবাজাতও পাঠাইয়াছেন। 
আপনি সেই সফল ভ্রধ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া 
গ্রছপতির পূজা করুন, পুজ। সমাপনান্তে এই বর 

প্রার্থনা করিবেন যে, আঙ্গোকবাঁ যেন গ্রীক্লের 
গ্রতি আর কোন বানাচরণ ন| করেন। 

পুরোছিত এবছিব বিলয়াধলালে মহালমাকোছে 
যখাব্ধি দেবপুজা। লমাধা করিলেন এবং গ্রোক- 
যোধের! দেবপ্রনাঘ লাত করতঃ যছাননে গ্রাপানে 

প্রসুল্নচিতত হইয়। মধুর স্বরে গ্রহপতি 
ভান্করের স্ততিলঙ্গীত সংকীন্তন করিতে লাগিলেন। 
গ্রহপতি স্বতিসঙ্ধীতে প্রসন্ন হুইয়! পশ্চিদাচপে 
চলিলেন। নিশ। উপস্থিত হুইল। শ্রীকযোধের 
যাগরতীরে শয়ন করিলেন। রাঝ্সি প্রভাত, 
হইলে সকলে গাঝোখানপুর্বক পুনয়ায় সাগর- 

যানে আরোহণ করিয়া ম্বশিবিরে প্রন্যাগত্ত 

হইলেন। তদবধি বীরকুলর্ধত আিলীস্ কুশোদরী 
প্রণারনীর মহান হগ্প্র।য় হা এবং রাজা 



_ হবাগেঘেম্ননের দৌরাছ্ো। রোষপরবশ হইয়া কি 
রাজসতায়, কি রণক্ষেে, কুন্জাপি দৃষ্তমান হইলেন 
না। কিন্তু গ্রীকৃপৈ্তেরা! মহামারীরূপ রাহগ্রাস 
হইতে ন্দ্কিতি পাইলেন। 

দ্বাদশ দিবল অতীত হইল। কুলিশাস্্ধারী 
ভাস দেখদলের সন্ভিত অমরাবভী নগরীতে 
প্রত্যাগত হুইলেন। জলধিযোনি বিধুবদদা দেবী 
খিটাস্ স্বর্মারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, অশনিধর 
দেখপতি শৃঙ্গময় অলিম্পুদূদামক ধরাধরের তুঙতদ 
শূঙ্গোপরি শিভূতে উপবিষ্ট পাছেন। দেবী 
মাদেবের পদতলে প্রণাষ করিয়া অতি মুহুষ্ষরে 
ও অশ্রপূর্ণ লোচনে কছিলেন; হে পিতঃ| বস্তপি 
এ দ্রালীর প্রতি আপনার কিছুমাক্র ক্ছ থাকে, 
তবে আপনি এই করুন যে, জগতীতলে তাছার 
তাগ্যছীঁন পুত্র আকিলীসের হ্াসপ্রাণ্ড মানের 
পুনঃপদ্িপুদণে যেন তাছার বিপক্ষ গ্রীকৃসৈষ্ঠাধ্যক্ষ 
রাজ! আগেমেম্ননের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাদিত 
ছ্য়। 

দেবীর এই যাঙ্র! শ্রবণে দেবকুলেন্্র কিঞিৎকাল 
তৃষ্ণীভাবে রছিলেন। দেবী দেবেন্ত্রের এবস্ুত 
ভাবার্শনে পতয়ে তাহার জাহুঘর়ে হত প্রদান' 

করিক়্| লসকরুণে কছিলেন, হে পিতঃ] আপনিও 
কি আমার হুতভাগ! পুলের প্রতি. বাম হইলেন! 
নতুবা কি নিমিভ আমার রাক্যের প্রত্যুতর 
দতেছেন না? মেবনরকুলপিতা শরণাগতার 
।তাদুশ বাক্যশ্রবণে উত্তর করিলেন, বসে! তুমি 
[মার উপরে এ একটী মছাভার অপর্ণ করিতেছ, 
চদ লা, তোমার আনন্দ সম্প/গন করিতে হইলে 

প্রচ ছীরীকে বিরক্ত করিতে হুর, এবলিই সে 
ট বলিয়া আমার প্রতি ফ্বোবারোপ করে যে, 
মি কেবল পদা-সর্ধদা টদদগরীর পৈষদলের 
ত অঙ্গকুলতা প্রকাশ করিয়! থাকি। সে বাছা 
ক, এক্ষণে আমি বিষেচন! করিয়! দেখি, আর 
ও এ বিবয়ে লতর্ক খাকিও, যন্তপি আমি, 
রোধুনন কৃরি। তবে নিশ্চয় জানিও যে, তোমার 
স্কামন। গলিদ্ধ হইধে। এই বাক্যে দেবী বাগ্র- 
বে একৃষ্টে দেবপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিস! 
ইলেন। সহ দেবেজ্রের শিরঃ পরিচালিত 
টল। শৃঙ্গবর অলিম্পুম্ খরথরে লড়িয়া উঠিল। 
বী বুঝিতে পারিলেন, যে এইবারে তাহার অভীষ্ট 
দ্ধি হইয়াছে, কেন ন!, দেংকুলপতি যে বিবয়ে 
রশ্চালনা করেন, তাহা কখনই বার্থ হয় লা। 
|গরদভূতা। খেঁটীল্ দেবী নছা! উল্লাসে 'জ্যতির্খ় 
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অলিম্পুদ্ হইতে গভীর সাগরে জন্ফ পবন কি 
অনৃগ্তা হইলেন. কিছু আম্তলে:.*) হী 
দৃষ্টিরোধ হইল না, তিনি পঙগায়মানা -:গরিকা 
গঠ্টরূপে দেখি্তে পাইলেন 

তদনস্তর দেবকুলপতি দেখসভাতে উপ 
হইলে দেবদজ ললমষে উঠিয়া 71ডাইলে। 
দেষকুলেন্্র রাজসিংহাসন পরিগ্র করিলে দে 
কুলেন্াণী খিশালাক্ষী হবীরী অতি কটু 
কছিলেন। ছে প্রতারক! কোন্ দেবীর সা 
কোন্ ব্ষির জইয়! অভ্ভ তুমি ন্ভিতে পরা 
করিতেছিলে? আমি নিকটে না থাকি 
দেখিতেছি, তুমি পর্ধধাই এইরূপ করিয়া থা. 
তোষার মনের কথা আনার নিকট কখনই স্পট 
ব্যক্ত কর লা। এই কথায় দেবদেব মেঘবাহন তু 
তাবে উত্ভরিলেন, আমার মনের কথ তোমা। 
কি কারণে খুলিয়া বলিব? আমার রহন্তমত। 

তুমি কেন প্রবেশ করিতে চাহ? শ্বেততুদ্া হা 
কহিলেন, আমি জানি, পাগর-্বছিতা থেটাস্ অ 
তোমার নিকটে আসিয়াছিল, অতএব তুমি 
তাহার অন্গরোধে গ্রীকৃলেনাপলকে দুঃখ দি 
মানস করিতেছ? তুমিকি রাজা আগে. মে 
মানের ছানি করিয়! আকিলীসের সম্ত্রম বৃ 
করিতে চাহ? দেবেজ্রাণীর এতাদুশ বাবে 
দেবেন্ত্রকে রোযাম্বিত দেখিয়া! তাহাদের বিশ্ববিখ/া, 
পু বিশ্বকর্দাএ কলহাগ্লি নির্বধাপার্থে এব 
স্বর্ূপাত্র অমৃতপূর্ণ করিয়া আপন মাতা প্রা, 
করতঃ কছিলেন, হে মাত:1 আপনার: কই জনে 
বধ! কলছ করিয়! কি নিমিভ ছুখযয়ী দেবপুরীর 
নুখগন্তোগ ভঞ্জন করিতে চাছ্েন। শুত্রধরের এই 
বাক আয়তলোচন! দেখ্ন্্রানী নিরস্ত হুইলেন। 
পরে দেবতার! সকলে একরে ছুই! সমস্ত দিন 
দেবোপাদেয সামগ্রী ভোগেন ও অন্ত পান করিয়া 
কালাতিপাত করিতে লাগলেন। দেব দিনকর 
করে স্বর্ণবীণ। গ্রহণপৃর্ধক মবগায়িক! দেবীর ছুমধুর 
ধ্বমির মাধুর্ধয বৃদ্ধি করিয়া সফলের মনোয়ঞ্জনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এমত সময়ে রজনীদেবীর 
আবির্ভাব হইল। 

স্থুযলোকে ও. নরলোকে সর্বজীবকুল নিঞ্ঞাবৃত 
হইল। কিন্তু নিজ্রাদেবী দেবকুলপতির নেয় 
এক্ মুহূর্তের নিমিভও নিমীলিত করিতে পারিজেন 

না। কেন না, তিনি কি কূপে আকিঙগীলের লঙ্গহ 
বৃদ্ধি ও রা! আগেমেষ্দনের অধঃপাত সাধন 
করিবেন এই ভাষনার সমদ্ত রাজি জাগরিত 
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শিবিরে যাও, এবং তথায় গিদ্বা রাজ-শিরোদেশে 
দণ্ডায়মান! হইয়া এই কহিও যে, ছে আগেমেম্দন্। 
অজিম্পুস্দিবাসী অমরকুল ঘেবেজ্রানী হীরীর 
অনুরোধে তোষার প্রতি প্রীস্ন হইয়াছেন, তুমি 
সসৈগ্গে প্রশস্তপথশালী টুন নগবৰ আক্রণণ করতঃ 
তাহা পরাজয় কর। দেবেজের এই আদেশ 
পালনার্থে শ্বপ্রদেষী অভিষেগে শিবির প্রদেশে 
আব্ভূতী হইলেন এবং আগেমেম্মনের 
শিরোদেশে ফড়াইয়! কছিলেল, হছে বীর- 
কুঙগসম্ভঘ রাগন্। তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? 
ছে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ 
শগপয সৈন্তদলের ছিতাঁছিত বিবেছনার এবং 
তত্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমপিত আছে, 
সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিন্ততাবে সমস্ত রাত্রি 
মিনায় যাপন কয়! উচিত? অতএব তুমি অতি 
রায় গাজ্রোখান কর এবং দেবকুলের অন্ুকম্পায় 
বপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর। 
্পরদেবী এই কথা কহিয়া অনিতা! হইলেন। 
পরে রাজ] বৃধা আশায় যুদ্ধ হুই্া গাঞ্রোথান 
করতঃ অতি শীঘ্র রাজ.পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, 
এবং জ্যোতির্য় অসিমুটটি সারসনে বন্ধদপূর্ব্বক 
বশীর অক্ষয় রাও হস্তে গ্রহণ করিয়া বহিরত 
ইলেন। : 

উধাদেবী তুঙ্গশৃঙ্দ অলিম্পুগ পর্বতোপরি 
ঘারোছণ করিস! (দবকূলপতি এবং অন্ঠান্ত দেব- 
কুলকে দর্শন দিলেন) বিভাবরী প্রভাতা হুইল। 
রাজা আগেমেম্মন্ উচ্চরব বার্ডাবহগণকে লত!- 
মণ্ডপে নেতৃবৃন্দের জাহ্বানার্থে অনুমতি দিলেন। 
সতা ছইল। রাজ] আগেমেম্মম্ »ভাম্থ বীরদ্গকে 
সম্বোধন করিয়! উচ্চৈঃশ্বরে কছিলেন, ছে বীরবৃন্দ | 
গুত জুধাবয়ী নিশাকালে শ্বপ্নদেধী মান্তবর নেত্তরের 
প্রতিযুর্ি ধারণ করিয়া আমার শিরোদেশে দণ্ডীয়- 
মাঁমা হইয়া কছিলেম, “হে শ্রাগ্গেমেম্নম্! তুমি 
কি সিদ্রাবৃত আছ? হে মহায়াজ! যে ব্যকির 
উপর এতান্শ অগণ্য পৈভঙলের ছিতাছিত খিবেচদার 
এবং তুস্তাবৎ জনগণের রক্ষার তার সমপিত 
আছে, সে ব্)ক্ির কি এরূপ শিশ্চিন্তভাবে সমস্ত 

বাজি নিদ্রা বাপন কর! উচিত? অতএব তুঙ্ি 
অতি স্বয়ানম গাত্রোখান. কর এধং দেবকুলের 
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অন্থহিতাহইলেন। 

যাই+ এই প্রতারণাবাক্ আনি যোধদলকে স্বদেশে 
ফিরিয়া! যাইতে মন্ত্র! দি, আর তোময়! কেছ ফেছ,। 
তাহা নয়, আইস, আমরা এখানে থাকিয়। ঘুদ্ধ 
করি) এই বলিয়া! ভাহাদিগকে এখালে রাখিতে 
চেষ্ট। পাঁও, এইরূপ বিপরীত তাবের আলোজনে 
বোধবৃন্দের মনের গ্রর্কৃত ভাব বিলক্ষণ বুঝ! 
যাইবেক। 

রাজার এই কথ! শুনিয়া প্রাচীন নেত্র 
গাজোখান করিয়া ঝছিলেম, ছে প্রীকদেশীয় সৈস্ভ- 
দলের নেতৃবৃন্দ | যগ্ধপি এরূপ কথা আনি আর 
কাছার মুখ হইতে গুনিতাম, তাহ! হইলে ভাবিতাম, 
যে সে ভীরুচিত্ত জন প্রবঞ্চনার দ্বারা আমাদিগকে, 
লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া এ দেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া 
যাইতে প্ররোচনা করিতেছে। কিন্ত যখন রাজ 
আগেষেম্নন্ হ্বয়ং এ কথার উল্লেখ করিতেছেন 
তখন এ বিষিয়ে আনাপ্রের অন্গমাত্রও অবিশ্বাম করা 
উচিত হুয় না। অতএব কিরূপে আমাদের যোধদল 
এখানে থাকিয়া, যে উদ্দেশে আমর! অকুল ছুত্বর 
সাগর পার হইয়া এ দেশে আসিয়াছি, তাহা সম্পর 
করিবে, তাছার উপায় চিন্তা কর। সভা তঙ্গ হইলে 
রাজদগুধারী নেতা সকল স্ব ন্ব শিবিরাভিমুখে 
গ্রস্থান করিলেন। যেমন গিরি-গহ্বরন্থিত মধুচক্র 
হইতে মধুমক্ষিকাগণ অগণ্য গণনার বহির্গত হইয়া 
কতকগুলি বাঁসন্ত কুন্থমসমুছের উপর উড়িয়া ফলে, 
আর কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বাযুপথে ই্স্ততঃ 
পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃসৈম্তদল 
আপন আপন শিবির হইতে বন্ধশ্রেণী হইয়। বাহির 
হইল। বহু রসনাশালী জনরব ববিধ বার্ড! বহু 
দিকে বিস্তৃত করিতে লাগিল। নৈশ্তদলে মহা! 
কোলাহল হুইয়! উঠিল। 

তরনস্তর রাজসন্দেশধহ উর্দধাহু ছইয়া। তোমরা 
সকলে নীরব হও, তোষর1 সকলে দীরব হও, এই 
কথা বলিব! মাত্রেই যে যেখানে ছিল, অমনি বসিয়া 
পড়িল। সেই মহা কোলাহুল-স্থলে ঘকপ্মাৎ যেন 

রাজচক্রবন্ডাঁ শাস্তিদেবী পদার্পণ করিলেন। 
আগেমেম্দম্ দক্ষিণ হনে রাজদণও্ড ধারণ করতঃ 
উচ্ষৈঃস্বরে কছিতে লাগিলেন, ছে বীরবৃন্দ1 
দেষফুল-ইন্্র যে অঙ্গীকার করিয়া! আঘাদিগকে এ 

রহলেন। অনেক ক্ষণ পরে হেবরাছ তুহকিনী অরদা্ত কর” 
হবপিদেধীকে আহ্বান: কঙগিয়া কহিলেন, ছে 
কুছকিনি! তুবি ভ্রহগতিতে রাজ! আগেষেম্মনেয় 

আবাদের কি কর! কর্তব্য, ভাঙার মীমাংসা কর।. 
আমার বিবেচনায়, 'চল, আমর প্রদেশে ফিরিয়া 

৭ এই কথা হিরা 

র্ 



% টড 

দুর দেশে আনিষ্াছেন, এক্ষণে ভিনিলে সকার 
রক্ষা করিতে বিধুখ। থে বুহকিনী আশার সুঁহক মাপলাদের

 

. থেন কোন দৈধ ওধধস্বয়ূপ আসাদিশের এই 
রণে ক্লান্ত হইসে দিত না, এরধং: দুরন্ত 

আমাদের যেহ রভশুন্ত হইলেপুনয়ায় তাহ! রস্পূর্ণ 
করিত, অ|মাদের বাছ বলশৃন্ত হইলে পুজার তাহা 
বঙলাধান করিত, এক্ষণে সে আশা আমাদিগকে 
হতাশ হইতে হইল। এ হর্ষ রিগুদল যে 
আমাদের নীরবীর্ধেঃ ও পরাক্রমে পরাভূত হইবে, 
এমত আর. কোনই আশা বা সম্ভাবনা দাই। এই 
আদেশ আমি সন্ত দেবেজের দিকট হইতে প্রাপ্ত 

 হুইয়াছি। কি লজ্জার ব্রি! আমার বিষেচগায়, 
আমাদের এ ছ:খের ফাছিনী গুনিলে, বর্তমানের 

. কথ! দুরে থাকুক। বোধ হয়, তথিখ্যতেয বদনও 
 ব্রীড়ায অবনত ও অলিন হইবে। কি আক্ষেপের 

বিষয়] আমরা এমত প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈন্ 
স্ছকারে এ ক্ষুপ্র রিপুধলকে দলিত করিতে 
পারিলাম না1 দয় বৎসর পরিশ্রমের পর ক্ষি 
আমাদের এই ফললাভ হুইল? দেখ, আমাণের, 

তরীবৃন্দের ফলকসকল ক্ষত হইতেছে, রজ্দুলকল 
.6ছীর্ঘাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আর আমাদিগের 

চিরানন্দ গৃছে পতি-বিয়ছ-কাতর1 কঙরেবৃন্দ ও 
পিতৃ-বিরহ-কাতর শিশুসস্তান সকল আমাদিগের 
গ্রত্যাগমম প্রতীক্ষার পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। 
এ সফল যন্ত্রণার কি এই ফল? কিন্ত কিকরি, 
বিধাতার নির্যদ্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? এক্ষণে 
আমার এই পরামর্শ যে, বখন ট্রয় নগর অধিকার 
কর! আমাদের ক্ষমতাতীত হুইল, তখন চল, 
আমাদের এ দেশে থাকায় আর কোনই 
প্রয়োজন নাই। 

মহাবাছ সেনানীর এতা'দৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ 
করিয়া, যাহার! রাঁছমন্ত্রণার নিগুঢ় তত্ব না 
জামিত, তাহাদের মন যেমন শল্তপণ ক্ষেত্রে প্রবল 
বামু বছিলে, শন্তশিরঃ তথছনাতিযুখে পরিণত 
হয়, সেইরূপ রাঞ্ধপরামর্শের দিকে প্রবণ হইল। 

কালে ধাল্সাগ্রে মহাসযারোহে ধেবকুলপতির সৈল্তদল আননধবনি করতঃ এ উদ্ধাকে আহ্বান 
করিয়া! কছিতে লাগিল, ভিঙা সফল ভা হইতে 
সমুক্রলে লামাও। 
বাই। 
প্রতিধ্বনিলে দেবকুফ্জেনী ক্কশোদরী হীরী নীল- 
কমলাক্দী আথেশীকফে সম্বোধন করিয়! কছিজেন, 

হে সখি, শ্রীক্সৈস্তধল কি এই সফলক্ক অবস্থার 

চল, আমরা শ্বদেশে ফিরিয়া 
এইরূপ ফোলাহুলময় খবনি অযকাধভীতে 

শ্বকেশে রহ করিতে উদ্ভত হইল 1 তাহারা কি 

 লচেষ্ট হও। 

একটা উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখান্থিত 
লক্ষ্য করিয়া তদতিনুখে উঠিতে লাগিল। সেই 
শীড়মধ্যে জদণী পক্গিবী আটটা অতি শিপু 

৯৬ ফি বি বা ৭ বাতি 
প্রাণ পরিত্যাগ করিল 1. টি ভুমি, ৯৭, 
জতি ' ক্রুতগতিত্তে ব্য: 
খআবিভূতা হইয়া দষধুর ৪ শ্ররোচক চান 

বরা ) 

তাহাদিগকে লাগরযানসমূ পপর ভাসাইতে 
নিবারণ কর। টি 

ঘেবীর বচনাসুলারে আগের অধিল্পু মাক 
দেবগিরি হইতে প্রীকৃসৈত্তের শিিরযত্যে বিছবাৎ- 
গতিতে জবির্ভূতা, হইগেন). এবং মেখিলেন, 
যে কৌশলী অনিষ্থাস্ কু্রচিন্তে ও ষ।লনবদনে 
শ্বপোতলন্লিধানে ঈাড়াইরা রহিয়াছে । দেবা 
তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বংস 1.৩ যোংদল 
কি লজ্জার জলাঞজলি দিয়! শ্বঘধেশে ফিরিয়। 
চঙ্গিল। তোমরা! কি কেখল জগদ্াগুলে ছান্যাস্পদ 
হইবার নিমিত এ দেশে আপিয়াছিলে। সে যাহ! 
হউক, তুমি সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম |: অতঞব তুমি 
অতি ত্বরায় এই হ্বদেশগহনাকাজ্ষমী অঙ্গোৌছিণীর 
মনঃআ্রোত পুনরায় রণসাগরাঁভিঘুখে বহাইতে 

অদিচ্াস্ ম্বরবৈলক্ষণেয জানিতে 
পারিলেন যে, এ দেববাক্য | এবং দেবীর প্রসাদে 
দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া দেবমুর্ডি লগ্মুখে উপস্থিত। 
দেখিলেন। তমর্শনে প্রহুষ্লাচিত হইয়া রাজচক্রবনতা 
আগেমেম্রনের রাওদণ্ড রাজাহমতিরূপে চাহিয়া 
লইর) অনেককে অনদেকানেক প্রবোধবাচ লাত্বনা 
করিতে লাগিলেন। ্ 

লণ্ডভণ্ড এবং কোলাহলপুর্ণ ও শাস্ত- 
শীদ ও শ্রবপোত্নুক দেখিয়া! অদি্াস্ উচ্চৈ:স্থরে 

, কাহয়া উঠিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোষর' কি 
পূর্বক! সকল বিন্বৃপ্ত হইয়া কলফলাগরে নিমগ্ন 
হইতে ইচ্ছা! করিতেছে? স্মরণ করিয়া দেখ, যখন 
আমরা এই ট্রন্ন নগরাতিদুখে যাত্রা করি, তখন 
দেবতার]! কি ছলে, আযানের বঅনৃষ্টে ভবিঘ্যতে 
যে কি কাছে, তাহা! জানাইরাছিলেন। আমর 

পুজা করি, তৎকালে পীঠতল হইতে লহপা এক বর্প 
ফণা বিদ্ৃত করিয়া বহিরত হইল । এবং অনছিতুরে 

পক্ষিণীড় 

শাকের উপর পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে. 
রঙা, ৮ ৃরিেছিল কি লবাধত রি গ 
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বক্ের চছুম্প 
অছি একে রে 'আটিটী :শারককফেই গরিলিল। 
জগ্মদায়িনী এই হাদী ঘটনা. মন্দর্ণনে শু 
নীড়ের মিকটকি 
দেশ পৃরিছেছে। এন সঙয়ে সর্প আচদধিত্তে লক্গবান 
হইরা তাহাকে, স্বরিষা। উদনবন্থ, করিগ। উদনরস্থ 
করিবাধায সে আপবি ত্বৎক্ষপাৎ পাবাপদেহ হইয়া 
ভূতলে পড়িল । 
এই অনভুত প্লাগঞ্চের হাজত! বক্ঞার্থে যুক্তক.$ 
কছিলেন, ছে. বীর! পোষা যে উর নগর 
অধিষ্ষায় করিয়া দ্বাজা প্রিক্কাবষের গৌরব-য়বিকে 
চিররাহগ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া চিযবশশ্বী হইবে, 
দেবকুল তাহা তোষাদিগকে এই ইিতে দেখাইয়া" 
ছেন॥ কিন্তু তর়িযিত্ত নয় মর কাল তোষাদিগকে 
দুরন্ত পানি সহ করিতে হইবেক। এই হি! 
অদিষ্থাস্ পুনরায় কছিতে লাগিলেন, হে বীরকুল! 
তোমনর1 সে দেবতেদতেদকফের কথ! ফেন বিশ্বৃত 
হইতেছ? দেখ, নবষ বৎসর অতীত হইয়া দশম 
বৎসর উপস্থিত হতয়াছে।. এই বর্তমান বর্ষে যে 
আমর! কৃতকার্য হইব, তাহার আর কোনই সন্দেহ 
নাই। ভোষর। তবে এখন কি বিবেচনায় পরিপক 
শস্যপুর্ণ ক্ষেে অন্থিপ্রদান কঙগগিতে চাহ? একি 
মুচতার কর্ণ ম়্? 

বীরহরেয় এই উৎসাহদাকিনী ব্চমাবলী জ্ঞান” 
দেবী জাঙেনীর মায়াবলে শ্রোতৃণিকয়ের মনোদেশে 
দৃচন্ধপে বদ্ধমূল হইল। এবং তাহারা মুক্তকণ্ে 
খীয়বরের অতিজ্ঞন্ত1! ও বীরতার প্রশংসা করিতে 
লাগিল। অদিম্্যলের এই বাক্যে প্রাচীন নেত্র 
অস্কমোদন করিলে রাজচত্রবর্তী আগেষেম্ন্ম্ 
নেতৃঘলকে হৃদ্ধার্থে হৃসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। 
যোধসকল স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশপুর্বক তাৰী কাল 
দ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ভ হব শব ইউদেবের 

অর্চনা করিলেন। ূ 
টৈস্ভদল রণলজ্জায় বাহির হুইল । যেমন কোন 

” গিরিশিরস্থ ধনে দাবানল প্রবেশ করিলে, বিভাবনুর 
বিভার চতূর্দেক আলোকময় হয়, সেইরূপ বাদলের 
বর্-জ্যোগ্িতে রণঙ্গেঅ ভ্যোতিশ্বয় হইল। যেকপ 
কালে সারসমালা বদ্ধমালা হইয়া! পবনপথ দিয়া 
ভাঁধগ স্বনে কোন তড়াগাভিঘুখে গম করে, 

' সেইরূপ শুরধল শৃরমিনাদে রিপুসৈভাতিনুখে বাতা 
প্রন্থিনেতারও প্ব ্ ব যোধদলকে বদ্ধ করিল। 

পরিকর হা অবশ চারা বষরে শি 

৮ সবাক এপ লাগিল? 

ইয়া উচ্চতর, আর্জনাদে 

দেষমলোরা কালকয, তৎকালে 

প্র 1৮৮ জা. / ০ বিরান? ছা, সেই ঝাজচজবন্ী রাজা -আগেমেম্নল্ও ৈরদলখক্ট শোন, হইলেন) 'বীরপ্রজরে বাত বেন কির উঠলেন | | 

দিতীঃ পরিচ্ছে 

একে ট নগরস্থ রাঁজতে| রণ হইতে বীরদল | 
রণলজ্জায় সঙ্দিত হইয়। তাম্বর-কিরাটি রিপুকুল- 
মর্ঘিন বীরেন হেকুটরকে সেমাপতি'পঙ্ছে আভিযিক্তা 
করিয়। হৃহক্কার ধ্বনিতে রণক্ষেতরে উপস্থিত হইল। 
পদধুলি-রাশি কুছ ঝটিকারণে আফাশমার্থে উিত 
হইয়! রণস্থল যেন অন্থাকারময় করিল। ছুই বল. 

পরস্পর বন্ধৃখব্ীঁ হুইয়া রণোদ্যোগ করিতেছে 
এমত সময়ে দেবারুতি সথলার বীর খনদর, ছত্তে ব্রা. 

ধছঃ, পৃষ্ঠে তৃণ, উুদেশে লধান অসি, দক্ষিণ 
হস্তে দীর্ঘ কুস্ত আস্কালন,করতঃ অগ্রসর হইয়া 
বীরনার্ধে বিপক্ষ পক্ষের বীরকুলেজ্্রফে হচ্ব 

যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর লিংহ 
দীর্ঘশৃঙ্গী কুরজী কিন্বা অন্ত ফোন বম্চর আজাদ 
পণ্ড লন্ধর্শনে নিঃতিশয় উল্লাস সছকারে বেগে 
তদ্দভিমুখে ধাবমান হয়, সেইক্প রণবিশায়দ বীর”. 
কুলতিলক মানিধ্যুদ চিরত্বশিত বৈরীকে দেখিয়া 
রথ হইতে ভূতলে জম্ফ গ্রাদান করিলেদ। এবং 
এই মনে ভাবিলেন, যে দেবগ্রাসাদে লেই চির" 
ঈগ্মত সময় উপস্থিত ছইয়াছ্ে, যে সময়ে তিনি 
এই অকৃতজ্ঞ অটিধির যখাবিবি প্রতিবিধান 
করিতে পারিষেন। কিন্তুযেষদ কোন পথিক 
স্লা! পথপ্রান্তে গুযাঘধ্যে কালসর্পকে দর্শন 
করিয়। ভ্রাসে পুরোগমনে বিরত হুয়, সেইরূপ 
দুন্দর বীর ক্বন্দর মানিলুাসকে দেখিয়! তয়ে কম্পিত- 
কলেবর হুইয়! শ্বসৈস্তমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন 
জাত।র এতাদৃক্মী তীরুতা ও ফাপুরুষত। সন্দ্শনে 
মেল হেক্টর ক্রোধে আরক্-নয়ন হুইয়া 
এইরূপে তাঙাকে ভর্খসনা করিতে লাগিলেন, 
রে পামর! বিধাতা কি তোকে এ ম্থন্র 
বীরারৃতি ফেবল আগণের যনোমোছনার্থে ই 

দিয়াছেন) হা ধিক! তুই বদি ভূমি হুইবা” 
মাত্র কাগ্গ্রাসে পতিত্ত হইতিস্, তাহ! হইলে, 
তোর গ্বারা আমাদের এ জগত্বধ্যাত পিতৃকুল 
কখনই সকলদ্ক হইতে পারিত না। ভোর মুর্তি 
দেখিলে, আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই উর নগরস্থ ২ 



একজন বীর পুরুষ! কিন্ত তোর ও ছাদয়ে সাহসের 
লেশ মাও নাই। তোরে ধিক্! তুই দ্রীলোক 
অপেক্ষাও অধম ও তীর | তোর কি গুণেযে সেই 
কশোদরী রমণী বীরকুলেগিহা বীরপত্বীর যন 
ভূ'লল, তাঁছা বুঝিতে পারি না। তোর সেই 
সতত-হাদিত সুমধুর বীণ।, যন্দার! তুই প্রেমদেবীর 
প্রসাদে প্রম্দাকুলের মনঃ হ্য়ণ করিস্, অতি ত্বরায়ই 
নীরব হইবে। আর তোর এই নারীকুল- 
নিগড়-স্বরূপ চূর্ণকুস্তল ও তোর এই নানীকুল- 
নয়নরঞ্জন অবয়ৎ অচিরে ধুলায় ধৃসরিত হুইবে। 
এমন কি, যদি ট্রর নগরস্থ জনগণের হাদয় দয়ার্ছ ন1 
হইত, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দণ্ডেই 
গ্রস্তরনিক্ষেপণে তোর কক্কাপজাল চূর্ণ করিত। রে 
অধম! তোর সদৃশ ন্বঙ্দেশের অহিতকারী ব]ক্তি 
কি আর ছুটী আছে। 

সোদয়ের এইকূপ তিরস্কারে ও পরুষ'্চনে 
দেবাকৃতি সুন্দর বীর দ্বন্দর অতি মৃদ্ভাষে ও 
নতশিরে উত্তর করিক্টেস--হছে ভ্রাতঃ হেক্টর! 
তোমার এ তিরস্কার হায্য। তন্নিমিতই আবি ইহ! 
সহ করিতেছি। বিধাত! তোমাকে বলীকুজের কুল- 
প্রদীপ করিয়াছেন বলিয়া স্কুমি যে সৌনর্ধ্য প্রভৃতি 
নারীকুল-মল্োছারিণী দেব্দত্ত গুপাবলীকে অবহেলা 

ফর, ইহা! কি তোমার উচিত? তবে তোষার, ভাই, 
বদি ইচ্ছ! হয়, তুমি উভয়দলমধ্যে এই ঘে|ধণ! 

করিয়া দাও, যে আমি নারীকুলোভম! হেলেনী 
হুম্বরীর নিষিস্ত মছেঘাস ম।নিজ্যাসের সহিত একাকী 
যুদ্ধ করিতে গ্রস্তত আছি। আমাদের দুই জনের 
মধ্যেযে জন অয়ী হইবে, সে জন লেই মুন্দরী. 
বামাকে আর-পতাক-স্বপ লাভ করিবে। 
আর তোমরা উভয় দলে চিরসন্ধি হ্থারা এ 
দ্রস্ত রপা্প নির্ববপপূর্বক, যাহারা এদেশ- 
নিষালী, তাঙারা ট্রন্ন নগরে ও যাহার ভ্রুতগ- 
তুয়গ-যোনি ও কুরজনয়ন! অঙ্গনাময় হেলাস্দেশ+ 
নিবালী তাছারা সেই ছ্থছেশে প্রত্যাত্্ন করিও। 

বাঁবর্যভ হেক্টর ভ্রাতার এতাদুশ বচনে পরমা- 
হলাদে স্বকুত্বের মধ্যস্থল ধারণ করতঃ উতয় দলের 

মধঃগত হইয়া স্ববলদলকে রণকার্যয হইতে 
নিবারিলেন। গ্রীকযোধেরা অরিন্দম হেক্টয়কে 
লহায়হীন সঙর্শনে আনতে যাতে শরাসনে শর 
যোজন! করিতে লাগিল। কেছুবা পাধাণ ও লো 
নিক্ষেপপার্থে উদ্ধত হইতেছে, এমত সময়ে বাজ- 
চক্রতত্বা লৈষ্কাধাক্ষ রাজ! আগেষেম্মম্ উচ্চৈঃপ্বরে 
কছিলেন। হে যোধদল। এক্ষণে তোমরা ক্ষান্ত 

হও। তোমন্া কি দেখিতে পাইতেছ না, যে 
ভাস্বর-কিরীটী হেকুটর কোন বিশেষ প্রস্ত/ব 
করপাভিপ্রায়ে এ স্থলে উপস্থিত হ্ইয়াছেন। 
রাজার এই ধথা গুনিবা যাতে যোধধল অতিমাত্র 
ব্যস্ত হইয়া নিরদ্তক হইল। হেক্টর উঁচ্চভাষে 
কছিলেন, ছে বীরবৃন্দ, আমার সহোদর ধেধাকৃতি 
হুনদর বীর দ্বদার, বিনি এই লাংগ্রামিককুলের 
নিমৃপকারী এ সংগ্রাষের মুলকারণ, আমাদিগকে 
এই যুদ্ধকার্ধ্য হইতে বিরত করিষার আন্ত 
এই প্রস্তাব করিতেছেন, বে স্ষন্দপ্রিয় বীরেন 
মানিল্যুস একাকী তাহার লিত যুদ্ধ করুন, 
আর. আমরা সকলে নিরগ্ত্র হইয়া এই আছ্ব- 
কৌতুছল সন্দর্শন করি। এ ছন্বধুদ্ধে যিনি জয়ী 
হইবেন, সেই তাগ)ধর পুরুষ হেলেনী ললনাকে 
পুরস্কাররূপে পাইবেন। 

তাস্বর-কিরীটী শুরেজ্ ছেক্টরের এইরূপ কথা 
গুনিয়। স্বন্বপ্রিয় বীরেজ্্র মানিলুযুল কহিলেন, ছে 
বীরবৃন্দ ! এ বীরবরের এ বীরপগ্রস্ভাৰ অপেক্ষা! 
আর কি শান্তি ও সম্তোবনক প্রস্তায হইতে 
পারে? আমার কোন মতেই এমত ইচ্ছা নয়, 
যে আধার ছিতের জন্য প্রাপিসমূছ অকালে শমদ- 
তকনে গমন করে) কিন্ত তোমরা, ছে শুরবর্! 
দেবী বন্ুধতীর বলির নিমিত্ত একটা শুভ্র মেবশাবক, 
হুর্যযদেবের নিমিত এফটা কৃষঃঘর্ণ মেষশাবক, এবং 
দেবকুলপন্ির নিমিভ জার একটী মেবশাবক, এই 
তিনটা মেষশাবক আহরণ করিতে চেষ্টা! পাও। 
আর বুৃদ্ধরাজ প্রিক্ামের আহ্বানার্থে দত 
প্রেরণ কর?) কেন না, তাহার পুভেখা জতি 
অহ্ষ্কারী, ও অবিশ্বাসী, এবং বিজ্ঞ জনেরাও বলিয়। 
থাঞ্ষেন, যে যৌবনকাজে যৌবনমদে বুষজনের 
মনস্থিরতা অতীব ছু্ঠৃতি। কিন্তু প্রাচীন ব্যকিসমূহ 
ভূত, তবিষ্যৎ, বর্তমান, এই তিন কাল বিলক্ষণ 
বিবেচনা না করিয়া কোন কর্দেই হত 
করেন ন1। সি ও দু 

বীরববের এইরূপ কথা শ্রবণে উত্তর জল 
আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল) রী রখাসন, সাদ্দী অশ্বাসন 
পরিত]াগ করতঃ ভূতলে নমিয়! বসিল। এবং অন্ত 
শন্্র লফল রাদীকৃত করিয়া একজে রপক্ষেজোপরি 

 স্বাখিল। 

বীরধর হেক্টর সুই জন জ্রুতগানী গুচছুর 
কর্ধহক্ষ দৃততকে দুইটা যেষশাৰক আনিতে ও 
মহারাজের  আহ্বানার্থে নগরাভিমূখে প্রেরণ 
করিলেন। বাক্স আগেমেম্নন্ শ্বদলস্থ এক 



জন ভুতফে তৃতীয় মেষশাৰক আনিষায় খত 
_ স্বশিষিরে পাঠাইলেন। 

দ্বেবকুলালয় হইতে ষেখকুলধতী ঈরীনা 
(সৌদামিনীগতিতে টুর নগরে আবিভূর্তা হইলেন, 
এবং রাঁজা প্রিয়াষের স্ুহিতৃ-কুলোদ্ধমা! লব্ধিগার 
রূপ ধারণ করিয়া দেবী ছেলেনী হ্ব্দরীর সুন্দর 
মন্দিরে প্রবেশিক্বা দেখিলেন। যে রূপসী-সখীদলের 
মধ্যে শিল্প-কর্শে নিষুক্তা আছেন। ছন্পবেশিনী 
পল্পলোচনাকে ললিত বচনে কহিজেন, সথি 
ছেলেনি ! চল, জামর1 ছুঞঙ্জনে নগর-তোরপ-চূড়ায় 
আরোহণ করিয়া রূণক্ষে তের অভ্ভুত ঘটন। অবলোকন 
করি। এক্ষণে উভয় দল রণক্ষেত্রে রশতরজ বহাইতে 

' ক্ষান্ত পাইয়াছে। রপনিনাদ শান্ত হইয়াছে) কেবল 
ক্কন্মপ্রিয় মানিল্যুল এবং দেবাকৃতি ভুনা বীর স্বর, 
এই দুই বীর পরস্পর স্বুরস্ত কৃন্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইবে। 
তুমি, সখি, বিজয়ী পুরুষের পুরস্কার । 

দেবীর এইরূপ কথ গুনিয়! কৃশে।দরী ছেলেনীর 
পুর্বকথ। স্বৃতিপথে আর্ঢ হুইল। এবং তিনি 
পরিতাক্ত পতি, পরিত্যক্ত দেশ, এবং পরিত)ক্ত 
নক জননীকে প্বরণ করিয়া অশ্রবলে অন্ধপ্রায় 
হইয়া! উঠিলেন। কিঞিৎ পরে শোক সন্বঃণপূর্বক 
এক শুত্র ও সুক্ষ অবগুতিক] দ্বার শিরোদেশ 
আচ্ছাদন করিয়া ননদিনী ল্ধকার অন্গুগাষিলী 
হইলেন। দ্ুনেত্র। অন্ত্রী ও বরানন1 ক্লিঃমনী এই 
ভ্ুইজন পরিচারিকামাজ্ম পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। 
উভয়ে স্কিন নামক নগর-তোরণ-চুড়ায় চড়িলেন। 
নে স্থলে বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়াম্ বয়সের আধিক্য প্রযুক্ত 
রণকার্ধাক্ষম বুদ্ধ মন্ত্রীদালের সছিত আসীন ছিলেন। 

সচিববৃন্দ দুর হইতে ছেলেনী স্থন্দরীকে নিরীঙ্গ ণ 
করিয়া পরস্পর কছিতে লাগলেন) এতাদৃশী রূপলী 
রমনীর অন্ত যে বীর পুরুষেরা! ভীষণ রণে উন্মত্ত 
হইবে, এবং শোপিত-শতে দেবী বন্ুমতাকে 
প্লাবিত করিবে, এ বড় বিচিত্র নহে। আহা! 
নরকুলে এরূপ বিশ্ববিমোহন রূপ, বোধ হয়, আর 
কুত্্াপি দৃ্টিগে'চর হইতে পারে না। তথাপি 
পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থন! 
যে, এ বিশ্বরমা বাম! যেন এনগর হইতে অতি 
ত্বরায় অন্থত্রে চলিয়! যার। নস্ত্রীদাল অতি মৃহগ্বরে 
বায়ার এই কথ! কছিতে লাগিলেন। 

রাঙ্গ! প্রিয়াম্ ছেলেশী সুল্মপীকে সন্োবিয়। 
সন্গেছ বচদে এই কথ! কহিলেন, বলে ] তুমি 
আঁষার নিকটে আইস। আর এই যে রণস্বর়প 
বিপঞ্ছালে এ রাজবংশ পরিহেরিত ইইরাছে, ভূমি 

রঃ শাপনাকে হার, বারন বলিয়া তানি মাঃ | সি 
ছুর্ঘটগা আমারই ভাগযদোষে ঘটিয়াছে। ইছাতে 
তোমার অপরাধ কি? ভুমি দির্ভয় চিভে আমার 
নিকটে আলির! গ্রীকদলস্থ গ্রধান প্রধান মদে দলের 
পরিচয় প্রদানে আমাকে পরিতুষ্ঠ কর) 

এতাদৃণ বাক্য শ্রবণ করিষ্কা রাম ছেলেনী 
রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ রাকুলপতি 
বৃদ্ধরাজ প্রিয়ামের নিকটবর্তিণী হুইর! তাহাকে 
বীরপুকবদলের পরিচন্ব দিতেছেন, এমত লময়ে 
বাঁরবর হেক্টর-প্রেরিত দুতেরা তথায় উপস্থিত 
হইকা কছিল, ছে নয়কুলপতি, ছে বাহুবলে, 
আপনাকে একবার রণস্থলে গুভাগমদ করিতে 
হইবেক। কেন না, উয় দল এইস্থির করিয়াছে 
যে, ভাছারা পরস্পর রণে প্রবৃত্ত হইবে ন1। 
কেবল মথেঘান মানিল্যুস ও আপনার দেবাকৃতি 
পুজ নুন্দর বীর নর এই ছুই আনে ঘন্ব রণ 
হইবে। আর এ রণীঘয়ের মধ্যেযে রণী বাহুবলে 
বিজয়ী হইবেন, সেই রলী এ হেলেনী মুন্দরীকে লাত 
করিবেন। এক্ষণে তাহ।দের এই বাগ! যে, আপনি 
এ লন্ধপ্রনক প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। খর 
শপথপুর্বক এই বলেন, যে আপনি আপনার এ 
অঙলীকার রক্ষা করিবেন। 

বৃদ্ধযাজ প্রিক্লাম্ প্রি্তম পুত্র- প্রেয়িত দুতের 
এই কথা শুনিয়া চকিত ও চমতকৃত হইলেন, এবং 
রাজরথ সুসজ্জিত করিয়া বৃদ্ধক্ষেতোতিমুখে যাত্র! 
করতঃ অতি ত্বরায় তথায় উপস্থিত ছইলেন। রাজ. 
চক্রব্ভী আগেমেম্নন্ প্রথমে রাজ! প্রিয়ামের প্রতি 
বযথাযোগয সম্মান ও সন্ত্রম প্রদর্শন করিয়া! পরে 
যথাবিধি দেবপৃধার আয়োজন কৰিলেন। এবং 
হস্ত ভুলিয়া উচ্চস্বরে কছিতে লাগিলেন, ছে 
দেবকুলেন্্র! হে অলীমশক্িশালী বিশ্বপিতঃ! হে 
সর্বঘশা গ্রহেন্্র রবি! ছে নদকুল! হেমাতঃ 
বনুদ্ধরে | হে পাতাঁল-রুত-ধসতি নরক-্শাসক দ্বেব- 
দল! বাহারা পাপাত্মাদিগকে যথাধোগ্য দণ্ড 
দিয়া থাকেন। ছে দেবকুগ! তের! সকলে 
সাঙ্গী হও, আর আমার এই প্রার্থন। গুন, যে এ 
ছন্ব রণ সম্পর্কে বাছারা কুটাচয়ণ করিবে, তোমরা 
পরফালে তাছাদিগকে গ্রতার়পা-রূপ পাপের য্খো- 

চিত দণ্ড দিবে। 
রাজা এই কহিয়। অসিকোষ হইতে অনি | 

নিঘোষ করি! পুজা সমাপনান্তে মেষশাধক : 
লকলকে যধাবিধি বলি প্রদান করিলেন। এইবূপে 
পুজা সমু হইল। পরে বৃদ্ধগা্জ প্রিরাম্ রাজ”. 
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টি জাবেছেদ বুকে সন্ষোধন কি: হলে 
ছে রখীকুলশ্রেষ্ঠ 1 আপনি এ রশস্থলে আার বিল 

করিতে আমাকে অন্ভুরোধ করিবেন লা। রণরক্গে 
বাসিম্যাল ররোবে রিপুশিক়ে : প্রচ: খণ্ডাখাত বৃদ্ধ ও ছুর্বল জনের কোনই 'যনোরজ জন্মে না। 

এই কহিয়া রাজ! শ্বযানে কের নগরাতি- ও 
| | পতিত, হইলেন । রঙ মুখে গদন কঠিলেনল। 

মগাবীর তান্কর-কিগীটা হেক্টর ও জবি : 
অদিহ্যাপ এই ছুই জান উভয় জনের রণ করণার্থে 
রজভূষিস্ব: [এক স্থান নির্দিত করিয়! ছিলেন। 
মহাবাহ হুন্দর বার ক্বদর এ কালাছবের হিমিত 
সুসজ্জ হইলেন। তিলি প্রথযতঃ সুচারু উরত্রোণ 

আকর্ষণ করিতেছেন, ইহ! দেখিয়! দেবী অর্জোদীতী রজত কুড়পে বন্ধন করিলেন, উর়োদেশে ছুর্ভেত্ত 
উরপ্তাণ ধরিলেন, কক্ষদবেশে তীবণ রজতময়-মু্টি 
অসি ঝুলিল। পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ফলক 
শোতা পাইল।. নস্তক প্রদেশে শ্বগঠিত কিরীটো- 
পরি দ্বশ্বকেশনির্শিত চূড়া ভয্করর্ূপে লড়িতে 
লাগিল। দক্ষিপছত্ডে নিশত কুস্ত ধৃত হ্ইল। 
রণপ্রিয় হীর-প্রবীর বালিন্যুসও এ রূপে নুসজ্জ 
হইলেন। কে যে প্রথমে কুস্ত নিক্ষেপ করিবে, 
এই বিষষ্ষে গুটিকাপাতে প্রথম গুটিক1 দুন্দর 
বীর স্বদারের নাষে উঠিল। পরে বীরপিংহহয় 
পৃর্ধশিদিষ্ট স্থানে উপনীত হুইলেন। ভাবী কল 
প্রত্যাশায় উত্তয় দলের রসনাসমূছ নিরুদ্ধ হইল 
বটে। কিন্ধ তঞ্রাচ নয়ন সকল উন্মীলিত হইয়া 
রছিল। 

দেবাকৃতি সুর বীর নার রিপুদেহ জক্ষ্য 
করিয়া হুঙ্কার শবে কুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। 
অন্্র উদ্ধাগতিতে চতহুর্দিক্ 
ঝরিয়। বাযুপথে চলিল) কিন্ত মাগিজুসের 
ফলকপ্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া! ভূতলে পড়িল। 
ফলকের দৃঢ়তার ও কঠিনতান্বা অস্ত্রের 
অগ্রভাগ কুতিত হইয়া গেল। 

ধনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সন্গিধানে 
প্রার্থণা হ্ববিলেন যে, ছে বিশ্বপতি | আপনি 
আমাকে এই প্রসাদ ধান করুন যে, আবি যেন 
এই অধর্াচারী গিপুকে রণস্থলে সংহার করিত্বে- 
পারি) তাহা হইলে, ছে ধর্পযূল, 

বিন. পানি. বকে পাতি গা. 
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প্রেরণার্থে ধাবমান হুইলেন। 

আলোকময় 

"তোমার কুনধময় বাসর-্ষরে 

পন স্বক্ষপ্রিক্ 
হবীরকুলেন্্র মানিজুাস শ্বকুম্ত দু়কূপে বারণ করতঃ 

ভবিষ্যতে 
আর কখন কোন অধশ্থাচানী অতিথি কোন. 
ধশ্মপ্রিয় আততিথের জন্যে অন্থপকার করিতে সাহু 
করিবে লা। এইরুপ প্রার্থনা করিয় বীরকেশখী 
দীর্ঘচ্ছায় শ্বকুত্ত [নক্ষেপ করিলেন। অঙ্জ বহাবেগে 

ঢু 4: প 

শ্বরলে লে ফলক, ও ভগ বনের উর: 
'তেগ করিলে তিশি আত্তরক্ষার্থে লনা শক পা. 
অপন্থত হইয়া! দাড়াইলেল। : পরে বহে 

করিলেন। সন বীর ক্ষন ভীন প্রহারে ভূমিতলে 
কিন্ত রণধুকুটের আঠিনতায় 

খণ্ডা শত খওড হা তগ্র ছইগা গেল বীরশ্রেষ্ঠ 
পতিত রিপুর কিরাটচুঙা খরিয়া মহাবলে এমত 
আকর্ষণ করিলেন, যে চিবুক-নি্নে ছানিরিত 
কিনীটবন্ধন-চর্ঘঘ গলদেশ নিল্পীড়ন করিতে লাগিল। 

এইরূপে জিতু) ফানিঘু!স তুপছিত : রিপুকে 

স্বগৌরববর্ধক জনের কাতরতায় অতীব কাতর 
হুইপ সেই বন্ধন মোঁচদ করিলেন। গুতয়াং 
মানিজু]ণের হত্যে কেবল শিরক্াণ মাজে অবশিষ্ট 
রহিল] বীরবর তি ক্রোধতরে কিরীটটি দুরে 
নিক্ষেপ করিক্স! কুস্বাখাতে রিপুক্ষে বমালয়ে 

দেবী অগ্োদীতী 
শ্রিয়পান্রের এবিষঘ বিপদ্ উপান্থত ঘ্বেখিবামার্র 
তাছাকে এক ঘন মায়াধনে পরিবেহিত করতঃ 
বাহুছয়ে বাংপপুর্ববক শৃন্তমার্গে উঠিয়া সৌদামিনী- 
গদ্ধিতে নগর দধ্যে বপ-নির্িত হর্দে। কুম্থষপগিমল- 
পুর্ণ শয়নাগারে শধ্যোপরি প্রি বীরকে শম্ন 
করাইজেন। 

এ দিকে ভূবনঘেছিনী বানী ছেলেনী তোরণ- 
চূড়ায় দাড়াইর। রণক্ষেত্র দিকে নিরাক্ষণ করিয়া 

 হহিয়াছেন, এঘত সদয়ে দেবী অ প্রাদীতা জের 
ধাত্রীর রূপ ধারণ করতঃ ক্বাপন হত. হু পাছার 

হস্ত স্পর্শিগ। কছিলেন, বনে |! তোমার মলোখেছন 
সুন্দর বীর ক্ষন্দর তোমার ্িরছে অধীর হুইর' 

ম্বরষেশে ভোষাঃ 
অপেক্ষা কারতেছেন।. তাহাকে দেখলে তভোনায 
এরূপ বোধ হইবে না, যে ভিনি রপস্থল হইছে 
প্রত্যাবৃদ্ধ। বরঞ্চ তুমি তাবিষে যে তিনি যে, 
বিলালীবেশে ্বহ/শালার গষনোস্থথ হই 
রছিয়াছেন। 
. ছেলেনী মুস্মরী ঘের এই কথা শুনি 
চকিতভাবে কথিকার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করির 
ভীহার অলৌকিক ক্বপ-লাবপ্যর ঠংলঞ্ষপ্যে বুঝিখে 
পারিপেন, বে তিনি কে। পরে সনে কছিলেম 
দেবি, আপনি কফি পুনরাস্স এ হতভাগিনীকে ষায়া 
সু করিয়। লব হস্রণ। দিতে অন্্রণা করিয়াছেন 
আনলেন হাতি নিনিনাদীর টি বাবে 



অনৃ্াঙাষে তাহাকে ছনারের নায় মন্দিরে উপনীত 
করিলেন। বাঁরবর কুন্ুযময় কোমল শবযায় বিশ্রাম 
লাভ করিতেছেন, এমত সয়ে রাজ্ঞী ছেলেনী 
তৎপন্লিধানে ফেব আসনে আঁলীন হুইর1 মুখ. 
ফিয়াইয়! এই বলিয়। তিরস্কার করিতে লাগিলেন, 
হে বীন্বকুলকলক্ষ! তুমি কেন বুদ্বস্বল হইতে ফিরিয়া 
আলিয়াছ? আমার রণগ্রিয় পূর্বপতি বছ্ষোগ 
মাম্লুসের হুন্তে তোমার মৃত্যু হইলে তাল হইত। 
যখন গ্রথদে আনাদের এই কুলক্ষণ। প্রীতির সঞ্চার 
হয়। তখন তুষি যে পব আত্মঙ্সাঘ! কগিতে, এখন 
তোমার সে সব আত্ষ্সাঘা কোথায় গেল? এখম 

তুমি কি সে সব অহক্কারগর্ভ অঙ্গীকার এইরূপে 
নৃসজত করিতেছ? মহেঘাল মামিল্যুসের সহিত. 
তোমার উপম। উপমেয় ভাষ কখনই সম্ভব হইতে 
পারে না। 

হৃন্দর বীর ক্ষন্দর প্রাপপ্রিয়াকে এইরূপ 
রোবপরবশ দেখিয়া নুষধুর ও প্রীবোধ-বচনে 
কছিলেন, কে বিশ্ববিনোদিলি! তোমার দৃধাকর- 
স্বরূপ ব্দন হইতে কি এনপ বিষরপ গ্লামির 
উৎপদ্ষি হওয়া উচিত? ছুষ্ট মান্জু়িস এ যায় 
বাচিল বটে; কিন্ত যাত্রান্তরে কোন ন! 
ফোন কালে আমার হস্তে যে তাহার মৃত) 

হইবে, তাছার আর কোনই সনদে নাই। এই 
কছিয়। বীরবর লোহছাগে ও সাদয়ে কশোদরীর 
কোমঙগ করকমল নিজ করকমল দ্বার গ্রহণ 
করিলেন। 

সমরান্তে ছুরন্ধ মালিলু।স বিনষ্াশন ক্ষুৎকামকণ্জ 
বন-পণ্ডর সভায় রণস্থলে ইতস্তত; পরিভ্রমণ করতঃ 

* সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীন্স- 
ব্রজজ| তোমরা কি জান। যে ছুইমতি কাপুরুষ 
দ্বার কোন্ স্থানে নুক্কারিত আছে? কিন্ত কেহই 
সেই রণস্থল-পরিত্যাগীর কোন বার্থাই দিতে 
পারিল না। পরে রাজচক্রবন্তী আগেষেম্নন্ 
অগ্রসর. ভ্ইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, হে বীরদল | 
ভোমর! ত সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছ, যে স্কন্দপ্রিয় 

মানিল্যুস লমরবিঞ্জয়ী হইয়াছেন। অতএব এখন 
শপথাস্থসারে সৃগাক্ষী ছেলেনী হুন্দবীকে ফিরির! 
দেওয়। বিপক্ষ পক্ষের সর্বাতোভাবে কর্তব) কি না? 
সৈভাধ্যক্ষের এই কথা শ্রব্ণষাত্র গ্রীকযোধ্দল 
অতিযাজজ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া টং মর্থ্যে 

+ এরইক্ূুপ হইতে লাগিহা। 
, ছমরাব্ভীতে গেব-দেবী-্দল দেবেজ্রের হুবর্ণ 

অউ্টালিকায় হত্বমক্ডিত সতাক ন্বর্াননে বলিলেন। 

৮১ ২রস২৯ 

অনবাঝধনা জেবা ছাঁরী র্ণশাজে বি নি 
সুপের অমৃত যোগাইতে লাদিলেল আনঙগজরী ন্ 
হুধা পান করতঃ সকলেই ট্ঃ নগরের 
দিকে এফদুষে দৃষ্টি শিক্ষেপ করিতেছেন, 
এমত সময়ে দেবফুলেন্্রাণী বিশালাক্ষী _ছীরীকে 
বিরক্ত করিবার মানসে দেবকুলেন্র প্র : 
গ্লানিঞনক উদ্তি করিলেন,-সকি ডি র 
এই অমরাবতী-নিবাপিনী ছুই দেধী 
যে বীরবর মানিলুাসের সহকারিতা এসি 
ইহ! লর্বতআ বিদিত। কিন্তু আমি দেখিতেছ্ি, 
থে দুর হইতে রণকৌতুছল দর্শন তি তীহারা 
আর অন্ত কিছুই করিতেছেন না। কিন্তু দেখ, 
হুন্দর বীর ক্ষন্দরের ছিতোবনী পরিহা্প্রির। 
দেবী অপ্রোদীতী আপনার আশ্রিত জনের হিতার্থে 
কিন] করিতেছেন। হে দেব-দেবী-বৃন্দ! তোমরা 
কি দেখিলে না! যে, দেবী বহু ক্লেশ দ্বীকার 
করিয়া তাহাকে রণক্ষেত&ে আসন্ন মৃত্যু ্/ 
রক্ষা! করিলেন। 

প্রিয় রথাশ্বর মানিল্যুল 'যে রণে- সবরলাত 
কারয়াছেন, তাছার আর অথুমান্েও সংশয় নাই। . 
অতএব আইস, সম্প্রতি আমরা এই বিষয় বিশেষ 
অনুধাবন করিয়া দেখি, যে ছেলেনী ভুন্দরীকে দিয়! 
এ রণান্জি নির্বাণ করা উচিত, কি এ সন্ধি তঙ 
করাইয়া, লে রপাগি যাহাতে দ্বিগুণ প্রজলিত 
হইয়া ট্রর নগর অআকশ্বাৎ ভণ্যপাৎ করে, তাহাই 
কর] বর্তব্য। 

উপ্রচণ্ডা দেবকুলেন্্রাণী ছীরী এইরূপ প্রন্তাে 
রোষদপ্ঠপ্রার হইয়া কহিলেন, ছে দেখেম্্র! তুমি ' ; 
এ কি কছিতেছ? যে অগ্থন্ত নগর বিনষ্ট করিতে 
আমি এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, তি, জি . 
তান রক্ষা করিতে চাহ? মেঘশাস্ত! কে ৮ 
দেল্জ্রোনীর বাক্যে ক্রোধান্িত াু্। রঃ 
কিলেন,--রে জিঘাংলাপ্রিয়ে, রাজ প্রিয়াম্ ও. 
তাঁহার পুক্রগণ তোর নিকটে এত কি অপরাধ ... 

করিয়াছে, যে তুই তাহাদের নিধনসাধনে এত্ত বাগ্র 
হইয়াছিস্? রে ছুষ্টট বোধ করি, বাজা. 
প্রিয়াম্ ও তাছার সমন্তানসন্ততির.. ঝন্ত আংল ২ 
পাইলে তুই পরম পরিতুষ্টা হস! ভুই কি জানিস . 
না যে, এ ইয় নগর আমার রক্ষিত? সেষাহা' 
হউক, এ ক্ষুত্র বিষয় লইর! তোর সাত আমায় 
আর বিষাদ বিসঙ্বাদে প্রয়োজন নাই।, তোর তা টা 
ইচ্ছা, তাহাই কর। কিন্তু যেন এই : ২ 
তোর মনে থাকে ঞ্ে খমি তোয় কি 



৮৫০ 

কোন নগর আমি কোন না কোন কালে বিঃ 
করিতে চাই, তখন তোর তৎসম্পৰীঁয় কোন 
আপনিই কখন ফলব্তী হইবে ল!। গৌাঙী দেব” 
মছিবী দেবেজ্ের এইবপ বাক্য শুনিয়া অতি নুমধুর 
স্বরে কছিলেন,--দেবরাজ ! আমার অধীনস্থ যে 

কোন নগর যখন তুমি নষ্ট করিতে ইচ্ছা কর, করিও, 
আমি তদ্ধিবর়ে কোন বাধা দিব না। কিন্ততুমি 
এখন এইটি কর, যে যেন ট্রঙ্ন নগরের লোকের! 
এই সান্ধতঙ্জ বিবরে প্রথমে হস্ত নিক্ষেপ 
করে। 

দেবপতি দেবকুলেশবরীর অন্থরোধে নুদীল- 
কমলাক্ষী আথেনাকে হাহ্াবগনে কছিলেন--বৎলে | 
ভূমি রপস্থলে গির1 দেবেন্দ্ণীর মন্ষ্কাযন] নুসিদ্ধ 
কর। যেমন আগ্রমরী উদ্ধা বিশ্ফুলিজ উদগীবণ 
করতঃ পবনপথ হইতে অধোমুখে গমন করে, 
এবং সাগরগামী জনগণ ও রণোন্মত্ত পৈহ্যসমৃকে 
অমজল ঘটনারূপ বিভাঁষিক৷ প্রদর্শনপূর্বক তূতলে 
পতিত হুয়, ঘেবা সেইরপ আঁতুবেগে ও ভয়ঞ্নক 
আগের তেজে রণস্থলে সহসা অবতার্ণ। হইলেন। 
উতর দল লতয়ে কাপিয়৷ উঠিল। কোলাহুপপুর্ণ 
স্থলে সহসা যেন শান্তিদেবীর আবির্ভাব হুইল। 
রণগলন] সস] ম্বধশ্থ ভূলিয়৷ গেল। দেবীরাঞ্জা 
শ্রিয়ামের পরঘ ন্ধপবান্ পুজ লন্ধকুশের. কূপ 
ধারণ করিয়া টরমদলের মধ্যে প্রবেশ কিলেন। 
এবং পগুশ শামক একজন বীরবরের অন্বেষণে 
ইতত্ভতঃ অ্রংণ করিয়া দেখিজেন, যে বীণেশ্বর 
ফলক্শলী কুগ্তহস্ভে যোবদলে পরিবেষ্টিত হই 
এক প্রাঝভাগে দীড়াইয়। আছেন। ছন্সরবেশিনী 
দেবী কছিলেন, ছে বীগর্ষত পওর্শ! তোমার 
যদ অক্ষয় যশোপাতেনরর আকাড্ফ। থাকে, তবে 
ভূখি স্বতৃণ হইতে তীক্ষতষ শর বায় লইর। 
স্বন্দ(প্রর খানিথুুসকে বিদ্ধ কর। 

ছল্মবেশিলী এই কথ! কৃহিম্া মায়াধলে পণ্ডর্শ 
বীতর্যততর মনে এইরপ ইচ্ছাবীঙও রোপত 
ক্রিয়া দিলেন। পগুর্শ প্রচণ্ড শরাসনে গুণ- 
যোগলাপূব্ধক মানিন্যুসকে লক্ষ্য করিয়! এক 
মঙ্াতেজস্কর শর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু 
হস্সবেশপী অনৃষ্ঠভাবে হ্যানিজ্ুলের নিকটবন্ডিলী 
হুইয়। যেমন জননী করপত্ স্ধালন ছার গুণ 
ভুত, হইতে মশক, কিছ অন্ত কোন বিরক্িজনক 
মক্ষিকা দিবাওপ করেন, সেইরূপ সেই গকত্মান বা 
দুবীকত করিলেন বটে) কিন্তু শরীরের নিম্ুতাগে 
কিঞিম্পাজ্জ আখাত করিতে দছিলেম। শোণিত্ত 

নাইকেল্্রস্থাবলী 

শ্োতঃ যছিল। রুধিরধারা! বীরবদের গু কারে 
সিন্দুধ-মাঞ্জিত ভ্বিরদরদের স্তায় শোতা ধারণ 
করিল | এ অবর্দ কর্টে রাজচক্রবর্তী আগেষেম্ণ্রে 
রোষাগ্র গ্রহলিত হইয়া উঠিল। ঘভিনি ক্ষতবিক্ষত 
ভ্রাতাকে হুশিক্ষিত ও নুবিচক্ষণ রাজবৈচ্ের জন্বে 
স্ক করিয়া! পরে বীরদলকে মহছাছবে প্রবৃদ্ধ হইতে 
আজ্ঞা দিলেন। রাগ্যোধদল আস্তে ব্যস্তে বিবিধ 
অভ্াশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। প্ুরোভাগে অশ্ব ও 
রথারোহী অনসমূ, পশ্চাতে পদাতিক বৃন্দ--এই 
্রি-অঙ্গ সৈন্দল সমভিবটাছারে রাজটৈক্টাধযক্ষ 
মন্োদয় রধর্রতে ব্রতী হইলেন। 

যেমন সাগরযুখে প্রবল বাত্যা বহুতে আর্স্ত 
করিলে ফেনচুড় তরঙ্গনকর পর্য্যায়ক্রমে গণ্ীর 
নিনাদে সাগরতীর আক্রমণ করে, সেইরূপ গ্রীকৃ- 
যোঁধদপ হুহুয়ার শব করির! “পক্ষেত্রে গিপুদলকে 
আক্রমণ কারল। তৃযুল রণ আর হছইল। জোস, 
পলায়ন, কলচ, বধিকর নিলাদ, দৃ্টিরোধক ধূলা- 
রাশি, এই লকল একক্র'ভূত্ত হইয়া ভয়ানক হইয়া 
উঠিল। একদিকে দেবকুলসেনাণী স্কন্দ, অপর দিকে 
হুলীলকমলাক্ষী দেখী আথেনী বীর্য)শালী বীরদলের 
সাহায্য করিতে লাগিলেন। 

রাবদেব নগরের উচ্চতম গৃচচূড়ায় দীড়াইয়া 
উৎসাহ প্রদানহেতু উচ্চৈঃশ্বরে কাঁহতে লাগিলেন, 
ছে অস্বদষমী ট়নগএস্থ বারগ্রাম! তোমরা স্বসাহলে 
নির্ভর করিয়াযুদ্ধকর, গ্রকৃযোধগণের দেহ 1ক্ছু 

পাষাণনন্মিত নছে। আর ও দলের চুড়ামণ 
বীরকুলেন্ত্র আঁকেলিসও : এ রণস্থলে উপস্থিত নাই। 
সে লিজুতীরে শিবিরমধ্যে অভিমানে গিিয়ঙাবে 
আছে। তোমরা প্ঃশষচিত্তে রপাক্গা সমাধা 
কর। | 

উনগরগ্থ বীরদল এইরপে দেবোৎসাছে 
উৎসাছান্বত হইয়া তৈরিবর্গের সম্মুখীন হইলে ভীবণ 
রণ বান্ছিয়। উঠিল। ফলকে ফলাকাঘাত, করবালে 
করবালাধাত, হত! ও মুবৃযু জনের হৃহ্ন্কার ও 

আর্তনাদ, এই প্রকার ও অন্ভান্ত প্রকার ন্নাদে 
রণভূণম পরিপৃগ্ত হইয়া! উঠিল। যেষন বর্ষাকালে 
বহু উৎ্সগর্ভ হইতে বছ জলগ্রবাহু একজে বিলিত 
হইয়া! গভীর গিরিগহ্বরে প্রবেশপূর্ববক মারবে দেশ 
পরিপূরণ করে, সেইরূপ ঠতরব রবে চতুদ্দিক পরিপূর্ণ 
ছইল। তগবতী ব্ছ্ধতা যক্ে প্লাবিত হইয়া 
উঠিলেন। ্ 



 হেফটয়বধা ঃ ই১ 

.. সহাবিক্রষশালী বীরপুরুষের! বহগংখ্যক রিপুকে _ ত্তীয় পরিচ্ছেদ 

প্রীকৃপৈস্ছদলের মধ্যে স্োমিটি নামে এক 
মহাখীরপুরুয ছিলেন। লুনীলক্মঙ্গাক্ষী . দেবী 
আথেনী সহসা তাহার হৃদয়ে রণগোৌববের লাতেচ্ছ! 
উৎপাদিত করিয়। দিলে বীরকেশগী হ্হঙ্কার ধ্ব'ন 
করতঃ রিপু্লাতিমুখে ধাবধান হইলেন। যেঘন 
গ্ীত্বঞালে জুজক নাষক নক্ষত্র সাগরপ্রবাছে দেহ 
অবগাহন কারয়। আকাশমার্গে উদিত হইলে তাহার 
ধকৃধক কিরণজালে চডর্দিক্ গরজ্জলিত হুয়, সেইরূপ 
স্লোষিদের শিং, ফলক ও বর্শসস্ৃত বিভারাশ্রি 
অনিবার বহির্গত হইতে লাখিল। 

এ ভুদার ধনুর্ধরকে যোধদলের কালম্বরূপ দেখিয়া 
দেব বিশ্বঞর্মার দ্ারেল নামক একজন নিতান্ত 
ভক্তত্রনেয় দুইজন রণপ্রিয় পুক্র রখে আরে1ছণ- 
পর্বক দিংছনাদে বাহির হইল। কেঠ বীর বণছর্্দ 
স্োম্দিকে লক্ষা করিয়া স্বদীর্ঘাকার শৃপ নিক্ষেপ 

করিলেন, কিন্তু অস্ত বার্থ ছইল। বারর্ত গ্যোমিদ্ 
আপন শুল ঘ্বার] বিপক্ষের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলে, 
বীরবর সে মছাঘাতে সস] রথ হইতে ভূতলে 
পতিত হইয়! কালনিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ 
কধিলেন। কনিষ্ঠ জাতা জো ভাতার এতাদশী 
ছুর্ঘঃনায় নিতান্ত ভীত ও হত্বুদ্ধ হইয়া সেই 
নৃচারুপিশ্মিত যান পরিতযাগ পুরঃসর ভূলে লম্ফ 
প্রধান করিয়া অতিক্রতে পঙায়নস্পরায়ণ 
হইতেছেন, ই! দেখিয়া গ্োোমিদ্ তাহার পশ্চাতে 
পশ্চাতে ভীষণ নিনাদ করতঃ ধাবমান হইলেন। 

দেব খিশ্বকপ্থা ভক্ত পুত্রের এই ছুরবস্থ। 
দ্ুবীকংপর্থে তাহাকে এক মায়ামেঘে ন্থাবৃত 
করিলেন, স্ৃতরাং সে আর কাছারাও দৃষ্টিপথে পড়িল 
না। ইতাবসরে দেবী আধথেনী, দেবকুলসেনানী 
আরেসকে ট্রঃলৈন্তদলের উৎসাহ বর্ধনার্থে ব্াগ্রতর 
দেখিয়া ছেবযোধবরকে লম্বোধিয়া উচ্চস্বরে 
কহিলেন, আরেস্ আবেস্, ছে আনকুলনিধন! হে 
রজাক্ততাবিলা'ল | হে নগর- -প্রাচীর-প্রতঞ্জক | 

এ বধক্ষেত্রে তাই, আমাদের কি প্রয়োজন? চল, 
আমরা দ্ঙ্নে এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। 
বিশ্বপতি দেবকুলেজ্, যে দলকে তাহার ইচ্ছা! হয়, 
জয়ী করুন। এই কছিয়! দ্নেবী দেবযোধবরের হস্ত 
ধারণপূর্বক রণক্ষেত্র-নিকটস্থ স্কামন্দঘর শাক 
নদবরের় ছুর্বাদলস্তাষ তটে বিশ্রাম-লাত-বাসনায় 
বসিলেন। রণন্থলে রণশতরঙ্ তৈরব রবে বছিতে 
লাগিল। বাছচকজব্তা ০, প্রভৃতি 

পরাস্ত করিয়া অকালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। 
কিন্তু রণছুর্থদ ভোহিদ্ পরাকেদ ও হাতে 
সর্ধেবোপরি বিরাজদাম ছইলেন। 

ঘেমন ফোন ন্দ র্কতিজাত আোতসমৃহেহ 
সহকারে পুষ্ট-কায় হইয়া প্রবল বলে দৃঢ়নির্দিত 
সেছুণিকর অধঃপাত করতঃ ব্ছবিধ কুহথম ও শহ্ামন 
ক্ষেত্রের আবরণ তঞ্জন করে, এবং সন্দুধপতিত 
বস্তু সকল স্থানাস্তরিত করতঃ হুর্বার গতিতে 
সাগরযুখে ব'ছতে থাকে, সেইয়পে রণভুর্দ ভোহিদ্ 
মছাপনাক্রধশালী জনগণকে সমরশারী করিয়! 
বিপক্ষ-পক্ষের বাহে আবার বলে গ্রবেশ করিলেন। 
প্রচণ্ড ধ্থী পণুর্শ রণছুর্খদ গোঠ্নিকে «ণমগে প্রমন্ 
দেখিয়া, এ ছুদ্দান্ত শুপীকে দত্ত করিতে নিতান্ত 
উৎন্ুক হইলেন। এবং ভীষণ শরালসণে গুণ যোজনা 
করিয়া এক তীক্ষতর শর তদৃদেশে নিক্ষেপিলেন। 
ভীষণ অশনি-সদৃশ বাপ রণছুর্দ চ্োোধিদ্রের কৰচ- 
চ্ছেদন করতঃ দক্ষিণ কক্ষে প্রবিই হইলে, সহসা 
শোণিত নিঃলরণে জ্যোতির্দয় বর বিবর্ণ হইয়া 
উঠিল। পগুর্শ সহ্র্ষে চীৎকার কারয়া কছিলেন, 
ছে বীরবৃন্দ| তোমরা উল্লসিত চিতে অগ্রলর হও) 
কেন না, আমি বোধ করি, গ্রকৃদলের বলিশ্রেষ্ঠ 
যে শুর, সে আমার শরে অন্ত হতপ্রায় হইয়াছে। 
কিন্তু বাঁ€র্ষত পণ্ুরশের এ প্রগল্ভ-গর্ভ বাকা পণ্ড 

হইল দেবী আথেনীর কৃপায় রণছূর্দদ ভোহ্দু 
সে যাত্রায় নিস্তার পাইয়া পুনঃ যুদ্ধাস্ত করিলেন | 
যেমন ক্ষুধাতর লিংহু মেষপালকের অস্ত্রাধাতে নিরস্ত 

হুইয়! ভীমনাদে লম্ক দিয়া মেষাশ্রমে গ্রবেশ 
করে, এবং সে স্থলস্ব। ভয়ে জড়ীভৃত, অগণ্য ষেষ- 
সমূছ্ের মধ্যে যাছাকে ইচ্ছা, তাহাকেই বধ করে, 
সেইরূপ রপছুর্ধদ ভোমিদ্ তবরিদলকে নাশিতে 
লাগিজেন। 

টরনগরস্থ বীরকুল্চূড়ামণি এনেশ সৈম্তযগ্ডলীকে 
লগ্ডতও্ দেখিয়। বীরেশ্বর পণুরশকে আহ্বান করিয়া 
কছিলেন, ছে বারকুলতিলক | ভূমি আসিয়া অতি 
ত্বরাযর় আমার এই রথে অরোক্ণ কর। চল, 
আমর! উভয়ে রণছুরখ্দ ভোবিদ্কে রণে অর্দন 
করিয়া চিরযশন্বী হই | পরে বীরধয় এক রখো- 
পরি আরঢ় হইলে, বীতেশে এনেশ অশ্থরশ্থি বারণ 
করতঃ সারখ্যকার্ধয সমাধা করিতে লাগিলেন । 
বিচিত্র রখ অতিবেগে চলিল। রণহূর্ণদ ভোবিদের 
স্থিন্জ্যিস নামক এক প্রিয় সথ! কছিলেন, লে 
স্বোমিদ্! সাবধান হও। এ দেখ, ছুই জন দৃঢকলী 



হ২ মাইফেল গ্রন্থাবল। 

বীরধর এক ধানে আরূঢ হইয়া তোমার নিধন- 
সাধনার্ধে আবিতেছেন। একজনের নাম বীরকুল- 
পতি পণ্ড । অপর জন নুধন্ত বীর আন্কিশের 
ওুরসে ছাক্সপ্রিয়! দেবী অপ্রোদীত্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়া এনেশাখ্যায় বিখ্যাত হুইয়াছেল। অতএব 
হে সথে, তোমার এখন কি কর্তবা, তাছ। স্থির 
কর। 

সখাধরের এই কথ। শুনিয়া রণছর্দন পোদিঘ্ 
উত্তরিজেন, সথে, অন্থ আর কি কর্তব্য। বাঁছবলে 
এ বীরগ্থকে শমনভবনের অতিথি করাই কর্তব্য! 

বিচিঞ্জে রখ নিকটবন্তাঁ হইলে, পণুর্শ সিংহনাদে 
র্চুর্দ ভে।মিদূফে কহিলেন, ছে লাছ্সাকর রণপ্রিয় 
ভেমিদ! আমার বিদ্াৎ্গতি শর তোমাকে 
বহালয়ে প্রেরণ করিতে অক্ষম হুইয়াছে বটে। 
কিন্ধু দেখি, এক্ষণে আমার এ শুল তোমার 
কোন কুলক্ষণ টাইতে পারে কি না? এই 
কছিয়। বীরসিংহ দার্খ কুম্তধ আন্ফালন করতঃ তাছা 
নিক্ষেপ করিলেম। অস্ত্র ছুর্মদ ভোমিদের ফলক 
ভেদ করিয়া কব্চ পর্যান্ত প্রবেশ করিল। ইছ। 
দেখিয়া পণ্ড কছিলেন,-ছে ভোমিদ্! 
নিশ্চয় পানিও, ঘে এইবার তোমার আপন 
কাল উপস্থিত। কেন না, আমার শুলে 
তোমার কলেবর ভিন্ন ছুইয়াছে। রগছূর্দ প্োমিদ 
কছিলেন, ছে নুধম্বি। এ তোমার ভ্রান্তিষাজজে। 
তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে । এখন যদি তোমার 
কোন ক্ষমত। থাকে, তবে তুমি আমার এ 
খ্বলাঘাত হইতে আত্মরক্ষ! করিবার চেষ্ট! পাও! 
আই কছিয়া বাঁরবর হুদীর্ঘ শুল পরিত্যাগ করিলেন। 

দেবী আথেনীর মায়াবল ভীষণ অস্ত্র প্রচ 
কোমগুধারী পর্ুরশের চক্ষু নিষ্নভাগ ভেদ করিয়া 

চচ্ষুর নিজেধে বীরবরের প্রাণ হরণ করিল। বীর- 
বর রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। বহুবিধ 
রঞ্জনে রঞ্জিত তাছার ঞ্োতির্ঘর বর্ণ ঝন্ ঝন্ 
করিয়া বাঞ্জিয়া উঠিল। বীর সখা পণুর্শর এই 
স্ুরবস্থ| সন্র্পন করিয়া! নরেম্বর এনেশ তাহার 

কুতদেহ রক্ষার্থে ফগক ও শুল গ্রহণপূর্ববক ভুলে 
জন্য দিয়া পড়িলেন। রপহূর্ধদ ভোমিদি এক 
প্রশস্ত প্রস্তরথণ্ড। যাহা অধুনাতন ছুইঞ্জন বলীক্বান্ 
পুরুষেও স্থানাস্তর করিতে পারে না, অতি লহজে 
উঠাইয়। এনেশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। 
এমেশ বিষমাধাতে ভগ্রোকু হইয়া রণক্ষেত্রে 
পড়িলেদ! এনেশের শেবাবস্থ! উপস্থিত হইবার 
উপক্রদ হইতেছে, এমন সঙ্গয়ে দেবী অপ্রোদীতি 

আপনার রশ্মিশালী পরিচ্ছদে 

চক্ষুঃ পাইয়াছিলেন, 

প্রিযপুত্রের এতাদৃশী ছুযবন্থ! দর্শন করিয়া! হাছাকার- 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং আপনার শ্বফোষল 
দশ্েত বাহুত্ধয় ঘবারা তভাছাকে আলিম নপূর্ববক 

তাহার ছে 
আচ্ছাদিত করির! ক্ষত পুক্রকে রণতূমি হইতে ছুরস্থ 
করিলেন। | 

রণছুর্শদ স্যোষিদূ দেবী আঁথেদীর বরে দিব্য 
হতরাং তিনি কোনলালী 

দেবী অগ্রোদধ্ীতীকে দেখিয়া চিনতে পারিলেন, 
এবং তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া 
মছারোধতরে তান্ছায় নুকোমল হদ্ক তীক্ষাগ্র 
পৃল দ্বারা বিদ্ধন করলেন এবং করছিলেন, ছে 
ফ্েবপতি-দুহিতে ! তুষি এ রণস্থলে কি নিষিভ 
আসিয়াছিলে? রণরঙ্গ তোমার রজ নছে। অবলা 

সরলা বালাকুলকে কুলের বাহির করাই তোমার 
উপযুক্ত রঙ্গ! অতঞব তোমার এ স্থানে আলা 

তাল হুষ নাই। তুমি এ স্থান হুইতে প্রস্থান কর। 
বিষমাথাতে ব্যথিত হইয়া দেবী পুত্রবরকে 

ভূলে নিক্ষেপ করিতে, বিভাবন্ু রবিদেব ৰারেশ 
এনেশক্ষে অঙছা!য় দেখিয়া! তার প্রাণরক্ষার্থে 
তাঙাকে এমত এক খন খন তত্বারা আবৃত 
করিলেন যে, কেহই তান্াকে দেখিতে পাইল না৷ 
এবং কোন ক্রতগামী অশ্বারোহী গ্রীক 
আসিয়াও তাহার প্রাণবিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল 
না। ভ্রুতগামিশী দেবদুতী ঈরিশ। দেবী জপ্রোদীতীর 
হস্ত ধারণ করিয়া তাছাকে লৈমদলের যাকিরে 
লইয়া গেলেন। নুর-ছুন্দগীর নয়ন-রজ” বর্ণ 
বিবর্ণ হইয়া] উঠিল । রপক্ষেত্রের সন্লিধানে দেবকুল- 
সেনানী আরেপ স্কামন্দর নদ-ভীরে আপন জঙ্খ 
ও অস্ত্র্জাল মায়া-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিয়। 
স্বয়ং সে মুদেশে বসিয়াছিলেন, ক্ষতার্তা দেবী 
অপ্রোদীতী ভূতলে খাছুত্বর নিপাতিত করিয়া 
দেবসেনাশীকে কাতরব্চনে কছিলেন, ছে আাতঃ! 
যদি তুমি তোমার এ ক্লিষ্টা তগিশীফে তোমার 
&ঁ দ্রুশুগতি রখখানি দাও, তাঁছা! হইলে সে 
ততলহারে অতি স্বরার় অমর়াবতীতে উত্ভীর্ঘ হইতে 
পারে। দেখ, মিষ্ঠুর হুর্দান্ত রগহর্মদ তোহিদ্ 
শুলাধাতে আমাকে বিকল! করিয়াছে। 

দেবসেনানী ভগিনার এতাহুশী প্রার্থনায় 
প্রার্থনা হইলে, দেব্দুতী ঈরাঁশা ততনপাৎ অস্তে- 
বাত্তে ক্ষতা দেবী অপ্রোদধীতভীকে লঙ্ে লইয়া 
উভয়ে এক রখারোছণে অবরাবতীতে . চলিলেন। 
তথায় উপস্থিত ছইয়। পরিহ্ালপ্রির। স্বজলনী দেবী 
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ভোমীর পদতলে কাদিয়! কছিলেন,.স্-ছে জনাল! 
দেখুন, রণছূর্ধদ স্োমদু আমাকে কি যন্ত্রণা ন1 
দিয়াডে | ছার, মাতঃ] আহি প্রিয়পুজ এনেশের 

রক্ষার্থে কুক্ষণে রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলাম, 
তাহা না হইলে আমাকে এ ক্লেশতোগ করিতে 
হইত না। দেবী স্রোনী ভুহিতার অসহ বেদনার 
উপশম কয়ণ যানসে নান! উপায় করিতে লাগিলেন। 

তদনততর দেবকুলের হেমাজিনী অঙগনাকুলা- 
রাধ্যাকে গুহা বদনে কছিলেন,--ছে বৎলে। 
একাদশ কর্ম তোমার শোতা পায় না। রপকর্ণ 
তোষার ধর্ম নছে। স্ত্রীপুরুষকে প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ 
করা, এবং শুভবিবাছে দম্পতীদলকে ম্খসাগরে 

মগ্ন করা, এই সকল ক্রিয়াই তোষার 
প্রকৃত ক্রিয। বটে] কিন্তু জুর সংগ্রাম-সংক্রান্ত 
কর্দে তোষার ও কোনল হস্তক্ষেপ করা কখনই 
উচিত নছে। সে সকল কর্থে সেনানী, আরেস ও 
রণপ্রিয়া আথেনী নিধুক্ত থাকুক। অমরাবতীতে 
এইরূপ কথোপকথন হুইতে লাগিল। নর্তেয 
রণক্ষেক্রে রশ-ছুর্দদ ভোমিদ বিতাবন্থ রবিদেধকে 
অবছেল! ক।রয়া বীরেশ এনেশকে মারিতে 
চলিলেন। ইহ! দেখিয়! দিনপাঁতি পরুষ বচণে 
কছিলেন,_রে যুঢ়! তুই কি অমর মকে তুল্য 
জ্ঞান করিস? রপ-ছুর্শদ ভোমিদ দেব্বরকে রোষ- 
পরবশ দেখিয়া শঙ্কাকুলচিত়ে পশ্চাদগামী হইলে, 

গ্রহকুলেজ জ্ঞানশূন্ত এনেশংকে অনতিদুরে গ্বমন্দিরে 
রাখিলেন। তথায় ছুই জন দেবী আবিভূতি। 
হইয়া! বীরেশের পশুশ্রাযাদি করিতে লাগলেন। 
এ দিকে রবিদেষ মায়াকুছকে বীরেশ এনেশের 
রূপ ধারণ করিস রপস্থলে রশিতে লাগিলেন। 
সেনালী, আরেলও ট্রয়নগরস্থ সেনাদলকে যুদ্ধার্থে 
উৎসাহ প্রদ্ধানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ইতিমধ্যে দেবঘ্বয়ের গশুশ্রাবায় ধীরেশ্বর এনেশ 
কিঞৎ দ্বস্থতা ও সরলতা লাত করির! পুনরায় 
রপক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেকানেক 
বিপক্ষপক্ষ রখীদলকে ভূতলশাযী করিলেন। বাঁর- 
চূড়া'মণি হেকৃুটর সপ্ন নামক বীরের পরামর্শে 
রপস্থলে পুনঃ দৃশ্তযান ছুইলেন। টরবন্গঃস্থ সেন] 
বীরবরের় শুভাগজ্নে যেন পুন্জ্ঞাঁধন পাইয়। 
মছাকোলাহলে শত্রুদলকে অ.ক্রমণ করিল। গ্লীক- 
জা রিপুল-পাদো!খত ধুলায় ধৃসরিত হছুইরা 
উঠিল। বীরচুডাষপণি হেক্টর সিঃঞ্নাদ করতঃ 
সপৈস্কে যুদ্ধ করিলেন। সেনাপী আহ্স্ ও 
উগ্রচণ্ড। দেবী বোগোনা বীগবরের লহার হুইলেন। 

২৩ | 

সেনানী স্বন্দ কখন ব1 অরিন্দমের অগ্রে কখমও বা 
পশ্চাতে অবস্থিত করিতে জাগিলেন। রগছুর্দদ 
ভোষ্দ্ বী"চুড়ামণি ছেক্টরের পরাক্রমে তরাক্রান্ত 
হইরা! অপক্যত হুইলেন। যেমন কোন পথিক 
তষোময়ী নিশাতে কোন অজ্ঞাত পথে যাইতে 
বাইতে সহস! শ্রুত, বর্ষার প্রসাঙ্জে মহথাকাক্জ ফোন 
নদক্রোতের গম্ভীর মিনাদে ভীত হুইরা পুরো- 
গতিতে বিরত হয়) স্যোমিদেরও অবিকল সেই 
দশা টিয়া! উঠিল। তিমি বীরদলকে সম্বোধন 
করির| কিলেন, ছে বীরপুরুষগণ! জামার যোধ 
হয় যে কোন দেব যেন বীচুড়ামণি হেক্টনের 
সহকারিত! করিতেছেন, নতুব! ৰীরবর় রণে এরূপ 
ছুর্বার হইয়া উঠিবেন কেন? মরামরে সমর 
সাম্প্রত নহছে। অতঞব এই রণে তঙ্গ ঘেওয়। 
আমাদের উচিত। 

বীরবরের এই বাক শ্রবণে এবং তাশ্বর-কিরীটা 
বীরেশ্বর হেকটরেয় নশ্বরাঘাতে বীরবৃন্দ রণরজে 
তজ্গ দিতে উদ্তত হইতেছে, এমত সময়ে শ্বেততৃজ 
ইঞ্জাণী হীরী দেবী আথেনীকে সম্োধিয়! কহিলেন, 
ছে সখি! আমরা মহেঘ্াস মানিল্যুসের সকাশে 
কি বুধ। অজীকারে আবদ্ধ হুইয়াছি। দেখ, শোশিত- 
প্রিয় দেবন্সেনানী অরিন্দম হেকুটরের সহকারে 
কত শত গ্রীক বীরেঞ্কে চিরনিদ্রায় নিড্রিত ও 
চির-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিতেছেন। হে 
সাথ, চল আমর! ছুজলে এই রপস্থলে অবতীর্দ 
হইয়। দেখি, যদি আমরা এ ছুরস্ত দেবসেনানীকে 
কোনপ্রকারে শান্ত করিয়া এ নরান্বক হেক্টরের 

বলের ক্রটি করিতে পারি। 
এই কহিয়া আয়তলোচন] দেশী আপন আগু- 

গতি বাজীরাজিকে ম্বরণসজ্জায় সজ্দত করিচেন। 
দেৰকিস্করী হীরী হৈষময়ী দেববান যোঞ্জনা করিয়া 
দিলেন । দেবীঘ্বয় তছপরি রণবেশে আন 

হইলেন। অমরাবভীর হৈমতার ছুমধুর ধ্বনিতে 
খুলিল। বিমান নতঃস্থল হইতে আগুগতিতে 
ধরমীর দিকে আলিতে লাগিল। রণস্থলের 
নিঝ্টবন্তাঁ কোন এফ ন্দতটে দেব্যান মায়ামেখে 
জাবুত করির| ভীমার়ুতি দেবীতয় তীম সিংছন্দে 
প্রচ খণ্ড আপ্ষালন করতঃ রশস্থঙে প্রবেশ 
করিলেন। গ্রাকৃ্দলের সাহুসাপ্লি প্রন্ধার যেন 
ছর্বার হৃতাশন-তেজে প্রজ্লত হুইয়! উঠিল। 
ছেবেজ্ামী হীগীও প্রবলভাবী প্রশস্ত স্তঃকরণ 
স্্তংনামক কোন এক জন বীরের প্রতিমুত্তি ধারণ 

করিয়। হ্ছক্কার ধ্বানত্ে গ্রীকদলেয় উতৎ্লাহবৃদ্ধি 
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কগিতে  লাগিলেন। নুণীলকমলাক্ষী দেবী 
আথেদী রণদুর্দরদ [োমিদ্ের সারখিকে অপদস্থ 
করিয়া তৎপদে শ্বয়ং আরোহণ করিলেন। মহাতরে 
চক্রত্ব় যেন আর্নাদন্বব্ূপ খোর ঘর্থরনাদে ঘুরিতে 

লাগিল। দেবী স্বয়ং অশ্বরজ্দু ও কশ! থারপ- 
পূর্বক রক্তাক্ত সেনাশীর দিকে অতি ক্রপ্তবেগে 
রখ পরিচালনা করিলেন। গ্থুরসেনানী ছূর্ধ 
গ্বোহ্দিকে আলিতে দেখিয়া আপন ববখ 
ভীষণ বেগে পরিচালিত করতঃ তীবণ শুল 
দ্বারা নর-রিপুকে শমনধামে প্রেরণ করিবার 
জন্তে বাহু প্রসারণ করিয়া ভীবশ শূল দৃঢ়গররূপে 
ধারণ করিলেন। কিন্তু মায়ামরী দেশী আথেশী 
অদৃশ্যতাবে গে পুলের জন্য ক্ষণমাতে অমোঘ 

করিয়া দিলেন। রগছৃর্দ ভোমিদ্ ছর্দর্য আবেসকে 
আপন শৃপ (দিয়া আক্রমণ করিলে, দেবী আথেনী 
ত্ববলে এ অগ্থ স্বারা ছ্ুর-সেনানীর উদরতলে 
তীমাঘাত করিলেন । দেবী-বীরেজ্র বিষম যাতনায় 
গন্ভীর আর্তনাদ করিলেন। যেষন রপমদে প্রমত্ত 
নয় কি দশ সমল্র রখীদল একআৌতুত হইয়া 
হুহঙ্কারিলে চতৃদিকু তৈরবারবে পারপুর্ণ হয়, 
বারে'জ্্রঃ অর্ভনাদে অবিকল সেইরূপ হছইল। 

শঙ্কা দেবী স্হলা উভয় দলের মধ্যে দর্শন 

দিলেন। যেষন গ্রীক্ষঞালে বাত্য'৭স্ভে মেখগ্রাছের 
একত্রে সমাগমে আকাশমগ্ডল ঝটিতি অন্বাকারময় 

হয়, সেইকপ তয়জনক মালিন্ে যলিনবদন হুইয়| 
নিত) বণপ্রয় মুবরথী অমবাবত'তে চলিলেন। 

জেব্জ্ের সান্ধানে উপক্তি হুয়া দেব বার" 

কফেশগী নিবেগিলেন, ছে বিশ্বপতিঃ | দেখুন, আপনি 
কেমন একটা উন্মন্তা ও পাবাণহৃদঙা ছ্ুহতার 
ছৃষ্ী করিয়াছেন।, দেবী আথেশীর উতৎ্লাছ সহকারে 
»পঞর্দদ ভোম্দি আমার কি ছুরবস্থট) নল! 
কগিয়াছে? এই বাক্যে দেবপতি উত্তর কর্রজেন, 

রে ছুত্ত শিত)কলহপ্রয় দেবকুলাজার! তুই 
অস্ভের উপর কোন্ মুখ দিয়া অভিযোগ ও 
দোষারোপ করিস ডুই তোর গর্ভধারিনী হছীগপীর 

খর ও অন্ম-শীল স্বভাব প্রাঞ্ত হুইয়াছিস্। সে 
এত ঘুর অদমশীয়। যে আমিও তাঙাকে দষন 
কঠিতে অক্ষম। সে বাছা! ছউঞ্চ, তুই আমার 
ওু$সজাত, নতুষ! আমি উরাজুস্প্ত দৈতাদলের 

সহিত তোকে এই যৃহ্ত্ধেই চিরকালের নিমিভ 
কারাগারে আব করিতাম। এই কছিযা জেব- 
ফুলপতি দেব্হন্বপ্তরি পায়ন্কে বথাহিধি ওবধে ক্ষত 
সেনানীকে আরোগ্য করিতে আজ! দিলেন। 

রণস্থল হইতৈ দেবসেনানীকে পলায়ন ঘেখিয়] 
তজ্জননী অতীব বীর্ধযব্তী দেবী ছাী মহাবলবতী 
সছকারিণী দেবী আথেনীর সহিত স্বর্মধাষে পুনর্দম 
কগিলেন। তদনন্তর ক্রমে ক্রষে বীরকুলের 
পরাক্রমায্ি রপস্থলে যেন দিপ্তেজ হইতে লাগিল। 
কিন্ত ইতত্ততঃ সে পরাক্রমাগ্নি বৎকিকিৎ গ্রজ্জপিত 
রছিল। 

এমত সময়ে কোন এক ট্ররস্থ বীরবর ভুর্তাগ্য- 
করবে ক্ষননপ্রিয় বাঁরেশ মানিল্যুলের হন্তে পড়িলেন। 
ভাগ্যঈীন বীরবরের অশ্বস্বয় সচকিতে রথ সহ 
ধাবমান হইলে পর, রখচক্র পথন্থিত কোন 
এক বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন হইলে, বীরবর 
জন্ক দিয়া ভূলে পড়িলেন। এ দুরবস্থায় 
নিরহ্থ হই ভগ্ন €খ বথী কালদগুধানী কালেরস্তায় 
প্রচণ্ড শুপী রণপিয় বীরসিংছ মাশ্লসকে সকাশে 
দণ্ডায়হান দেখিলেন। এবং লতয়ে তাহার জানুদ্ধয় 

গ্রণ করতঃ বিশীত বৰচনে কছিলেন, ছে বীর- 
কুলছর্য)ক্ষ |! আঁপনি আমাকে প্রাণ দান দিউন। 

আমিযে আপনার বন্দী হইয়া] এ মানবলালাস্থলে 
ভীবিত আছি, আমার ধন'ঢ্য পিতা এ নুসম্থাদ 
পাইলে বহুবিধ ধলে আমার মোচন্ক্রিয়া সমাধা 
করিতে সযত্ব হু্টবেন। রিপুবরের - এতাদুঙী 
কাতরগায় বীরকেশগী মান্লজ্াসের হাদয়ে করুণার 

সঞ্চার হইল। তিনি তাহার ঝক্ষার উপায় 
করিতেছেন, এমত সমগ্কে রাভচক্রবন্তা আগেছ্েম্-ন্ 
আরক্তনয়নে অগ্রগাধী হুইম্বা পরুষ বচনে কাঠ 
শ্রাতাকে লক্ষ্য কিয়া কছিলেন।- ছে কোমল এয! 
টরন্ধ লোকদিগের হস্তে তুমি কি এতদৃঝ পর্যন্ত 
উদ্কৃত হইয়াছ যে, তোমার অন্তঃকঃণ এখনও 
তাছাদিগের প্রতি দধ'্ড। দেখ ভাই! জামার 
বিবেচনায়, ও পাপনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, 
কি উদরস্থ শিশু, যাহাকে পাও, তাছাকেই 
যঘাপয়ে প্রেরণ করা তোমার পক্ষে শ্রেরঃ। 
সে'ঘরের এই ব্যজরূপ 'নিদ্বাথে ষীরবর মানি- 
লুাসের হৃৎসরোবরস্থ করুণারূপ মুকূলিত কমল গু 
হইল। তিনি ছুঙভতাগ! অদ্রস্থস্কে জ্রাতৃসন্লিধানে 
ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, চুর ভে ভ্রাতা! 
তাহার উদ্নবদেশ খর শুলে ভিন্ন করিলেন। 
অদ্রস্বস্ ভীষার্তনাদে ভূপতিত হছইলেন। রান. 
চক্রবন্ধী ঠ৭স্ঠ'ধ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃস্থলে 
পদ্দনিক্ষেপ করিয়া খ্বহলে শৃল টানিয়া বাহির, 
করিলেন। র্লীৰ বিভাবরী অভাগ1 অক্রন্তসের 
নরদরপ্থি চিরকালের . নিহিত  জন্ধকারাবৃত 



করিল। এবং বীরবরের দেহ হইতে অকালমুক্ত 
অসম, বিষগ্রতদনে যমালয়ে চলিল। গ্রীক টসস্যাদ প- 
মধ্যে যেন পুনরুত্তেজিত অগ্নির স্কায় রপাগ্নি 
গ্রজ্ছলত হইয়া উঠিল। রণহুর্মর পোহিদের 
পরাক্রমে ট্রর়দল রপপরাছুখঙ্ার লক্ষণ প্রদর্শন 
করাইতে লাগিল। এত্দর্শনে মাজকুলপতি 

প্রিচ্কামের সুবিজ্ঞ ধৈবজ্ঞ পুত্র ছেলেছছাস্ ভব্বর" 
কিরটী বারেখর ছেকুটর ও বাঁরেশ এনেশকে 
সম্বোধন করিয়া কিলেন, ছে বীরহুয়। তোমরা 
রপপরাভুখ লৈল্ঞদলকে পু-্রুৎসাহাম্িত কর। ঞেন 
না, তোমএ] এ ছ্লের বীরুকুলশ্রেষ্ট | পরে যোধগণ 

দুচিতে ও অধ্যবসায় সহগারে রণাবস্ত করিলে, 
তুবি, ছেত্রাত্ঃ হেক্টর নগণাস্করে প্রথ্শে করতঃ 
আমাদিগের রাঅ-জননীর চরণতলে এই নিবেদন 
কটিও, যে তিনি যেন অতি ত্বরায় ট্রংস্থ বুদ্ধ 
কৃগবধৃদ্লের মধ্ো হ্থুকেশিনী মহাদেবী অথেনীর 
ছগ শএস্থিত মন্দিয়ে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহারে 
তাহার আরাধনা করিস! এই বর মাগেন যে, 
দেবকুজ্জ-বালা যেন এ রণছুর্ধদ ঘোমিদের হত্ত 
হইতে আমদিগকে রক্ষা করেন। আমার বিবেচনায় 
এ রখীপরতি দেবযোনি আকিলীলের অপেক্ষ1ও 
পরাক্রমশালী । জ্রাতার এই হিতকর বাক) শ্রবণে 
ভাশ্বরস্কিরীটা বীছেশ্বর হেকটর রখ হইতে লক্ষ 
দিয়া ভূলে পড়িলেন। এবং হ্বীর ভীষণ দীর্ঘ ছায় 

 শক্রস্স শুল আন্দোলন করতঃ হৃভ্ষ্কার ধ্বণিতে 

রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিলেন, গীক পৈন্যদল 
বাঁদদ্বরের এতাদৃশী অকুতোতয়তা সন্দর্শনে পঙান- 
পরাণ হুইয়। পরস্পর কছিতে লাগিল, এ রখী 
কি মানবধোনি না নরমগ্ডলে নক্ষব্রণণডত আকাশ- 
মণ্ডল হইতে দেবাবতার ? . 

এ দিকে অন্দিনান ট্ররকুলশীরেন্দু আপনাদের 
দ্বদলকে পুনরুত্লাছ প্রদান্পূর্বক নুন্দর শ্ন্দনে 
আপগুগতি জশ্ব যোজন। করিয়৷ নগরাতিযুখে গয়াপ 
করিলেন। ফতক্ষণ পরে বারকেশগা দ্বহান্ নামক, 

নগরতোন্পগন্থুথে উপস্থিত হুইলেন। অমনি 
চতুদ্ধিক হইতে কুলবাল! কুলবধু ও ফুলজননীগণ 
বাঁছ্গত হইয়া দুমধুর স্বরে, কেছ ব1 ভ্রাতা, কেছ 
ব1 প্রপনরী জন, কেহ বা স্বামী, ফেছু বা পুত্র, এই 
লকগের কুশলবার্ত। অতীব বিকল হৃদয়ে [জিজ্ঞাসিতে 
লাগিলেন। কিন্ত বীরপতি তাঙ্থানিগকে এই 
কহিয়1! বিদায় করিলেন, যে তোষর! এ সকল 
প্রিযপাত্রের বন্দলার্থে বজলকানী দেব্দলের আবাধন] 
কর! কেন নাঃ অনেকের ছুর্তাগ্য আসঙ়্প্রায়, এই 

ত্৫. 

কির! রাজপুজ্র অতিগ্রতগমনে রাজ-অট্রালিকার 
নিষ্টব্ভাঁ হুইলেন। রাওরানী হেকাোবী রাজা 
প্রিকামের রাজহ্ধ) হইতে . পুত্রকুলোতধ বীগবর 
ছেকটরকে ধর্শন করিয়া ততৎসন্পধানে উপার্থত 
হইলেন, এবং গ্গেছার্্ হইয়া তাহার কর গ্রহণপুরর্বক 
কছিলেন, বস! তুই কি নিমিভ বক্ষে ত্র পরিত্যাগ 
করিরা নগরমধ্যে আসিরাছিস্। তুই কি এ ভতগ 
রিপুদলে ভিঘাংসার দেবপিতা দেখ্জেকে স্বর্গাস্থত 
যন্দিরে বান্দতে আ|সয়াছিস্? তই কিরৎকাল এখানে 
অবাস্থতি করৃ। এই দেখ, আনি স্বর্ণপছ্েে করিয়া 
প্রসন্নকারক ভ্রাক্ষারস আনিয়াছি। তুই আপনি 
তার [কঞ্নংশ পান কর, কেন না, রুস্ত জনের 

ক্লাস্তহংপার্থে স্বধারূপ ন্বরাই পরম ওধধ। আর 
[ক!ঞ্দংশ দেবকুলপ তর শর্পণার্থে ভূমতে চলিয়া 
দে। তাম্বর-কিরীটী বণীকুলেশ্বর হেক্টর উত্তর 
করিজেন, ছে জন্নি! তুমি আমাকে হ্ুগাপান 

করিতে-অন্ুরোধ করিও না) কেন না, তাছার 
মাদকতা] শক্তি আছে, হয়ত, তাহার তেজে 

বাকের অনেক অন্ষ্ঠ হইতে পারিবে, আর 
আমি, হে ভগবতি | এ অপবিব্রেরতাত হস্ত দিয়া 
পাত্র গ্রছণ করতঃ দেবেজ্রের অর্পপার্থে নুর ঢালিয়! 
দি, ইছ।! কোনতেই যুক্তযুক্ত নছে। এই 
উদ্দেশ্েই নগর প্রবেশ করি নাই। খ্আামি তোমার 
নিকট এই যান করিতেছি যে, তুমি, ছে 

রামাতঃ! আঁবলম্বে ট্রংস্থ বৃদ্ধা অতি মানদ'য়া 
কুলবধূদলের সহিত ছুর্ী'শ€স্থ স্ুকেশিনী মহাঙ্গেবা 

আখেনার মন্দিরে গিয়া নানাবিধ উপহারে দেবীর 
পুজা করিয়া এই বর প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন 
রণহূর্মদ সোমিদের পরাক্রমাগ্ন হইতে আমাপগকে 
রক্ষা করেন। আমি ইতাাবসরে একবার স্কক্টরের 
ন্নর মন্দিরে যাই. দেখি। যদি সে ভীরু কাপুরুষের 
হদয়ে রপণপ্রবৃতি জন্মাইতে পারি, হায়, মাতঃ | তৃবি 
যখন এ কুলাজারকে প্রণব করিয়াছিলে, তখন 

বনুষতী ভ্বিধ! হইয়া কেন তাহাকে গ্রাস করেন 
নাই। তাহা! হইল কখনই এ বিপুল রাজকুলের 
এত'দৃশী ছুর্গতি ঘটিত না। রাজকুলতিলক এই 
ক'ছলে, জেবীহেকোবী ক্রঙগতিতে আপন ম্গঞ্জনয় 
মাদার হইতে বহুবিধ পুঞোপছথারের আয়োগন 
করিলেন এবং দুতীদ্বার! বৃদ্ধ! ও মান্ত। কুলবতী- 

দলকে আহ্বান করতঃ মহ্থাদ্েবার নন্দিরাতিনুখে 
চলিলেন। তেয়াশীনায়া কিলীশশা্ক কোন 
এক মাননীয় ব)ক্তির ইন্চুনভাননা ছুহিতা, বিনি 
যহাদেবীর নিত লোথকা ছিলেন, আানারন্যার 



হ্ঠ 

উদঘাটন করিলে রম্ণীদল ক্রন্দনধ্বনিতে মন্দির 
পাঁরপূণণ করিলেন । এবং মনে মনে নানা মানসিক 
করিয়া! এই বধ প্রার্থনা করিলেন, যে দেষকুলেজ্জ- 
বালা রণরুর্ধর ফ্যোমিদের এবং অন্তান্ত গ্রাকযোধের 

বাছব্ল ছব্বল করিয়া ট্রনগরস্থ কুলবধু ও শিশু- 
কুলের মান ও প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু হুর্ভাগ্য- 
বশতঃ নুকেশিনী নহাদেবী ও বর প্রদানে বিমুখ 
হইলেন। 

এদিকে অরিন্াম হেক্টর হুল্মর বীর স্কদ্দয়ের 
বিচিত্র পাষাণ-নির্দিত জল্মর মন্দিরে প্রবেশ করিস্বা 
দ্েখিলেন, ধে বিলাসী আপন হুচারু বর্থ, ফলক, 
ও অস্ত্র শন্্র প্রভৃতি রণপরিচ্ছদ সকল পবিফার 
পনিচ্ছর্ন করিতেছেন। বৰৌরবর হেক্টর তাহাকে 
পরুষ বচনে ভতসনা করিয়া কছিতে লাগিলেন, 
রে স্ুরাচার ছুশ্বতি) তোর নিমিত্তে শত শত 
লোক শোপিত প্রবাছে রণভূমি প্লাবিত করিতেছে। 
আর তুই এখানে এন্ধপ পিশ্চিন্ত অবস্থায় বিশ্রাম 
লাত করিঙেছিসু। হায়, ভোরে থিক্। 

দেবাকৃতি নুন্দর বীর স্ষন্দর ভ্রাতার এতাঘৃুশ 
বচনবিষ্তাসে উতদ্ভতরিলেন, ছে আতঃ| তোমার এ 
তিরস্কার-বাক্য ছনুপযুক্ত নহে। সে যাহা হউক, 
তৃষি ক্ষপকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমাকে 
রণসজ্জায় সজ্জিত ছইতে দাও। নভকুব! তুমি 
অগ্রগামী হও। আঁষি অতি ত্বরার তোমার 
অন্ভুলরণ করিব। এই কথায় বীরনবর "হ্কৃটর 
কোন উদ্ভর না করাতে ফেলেনী রূপসী অতি 
হুষধুর ভাবে কছিলেন, ছে দেবর | এ শরতাগিনীর 
কি কুক্ষণে জন্ম) দেখুন, আমি সতীবর্খে ও 
কুললজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কেমন ভীরুচিস্ত জনকে 
হরণ করিয়াছি । আমার কি ছুর্ভাগ্য|! কিন্তু ও 
আক্ষেপ এক্ষণে বৃথা । আপনি জত্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া আলন পরিগ্রঙ্পুর্বক কিয়ৎকালের নিমিত্ত 
বিশ্রাম লাত ফরুন। হেক্টর কছিজেন, ছে ভব্রে! 
আমার বিএছে দুর রণক্ষে তরে ,নীবুন্দ অতীব কাতর, 
অভএব আমি এস্থলে আর বিজস্ব করিতে পরি 

না। কেন নদ, আমার এই ইচ্ছা, যে আমি পৃঃ 

বপব'ত্রোর তাগ্রে একবার স্বগৃক্থে প্রবেশ কনিক! 
ঝ্রিকতম1 পত্বা, শিশু-সম্ত।নটা ও তাদের সেবা- 
নিধুক্ত সেবক-সেোবকা।ধধগরকে দেখিয়া যাই! কে 
জানে, যে আমি এই রপভূম হইতে আর 
পুনঝাবর্তীন করিতে পারিষ কি না। এই বলিরা 
ভাশ্বর-কিনীটা ছেকুটর ক্রগগত্চিতে স্বধানে 
চলিলেন। এবং গুঁছে উপস্থিত হুই্য়। দেখিলেন হে 

নাইফেল-রস্থাবল 

স্থেতভূজ! অন্ধ মোকী সে স্থলে অন্থুপন্থিত, গুনিলেন, 
যে রণে গ্রীকদলের জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে 
প্রিয়! আপন শিশু-সম্তানটী লইকর| তাছার 
হুবেশিনী দাপী পমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র দর্শনাভি- 
প্রায়ে বাঞ্জা করিয়াছেন। এই বার্ড! শ্রবণমান্র 
বীরকেশরী ব্যগ্রচিতে তদতিমুখে বায়ুংবগে 
চলিলেন অন্তিদূরে অরিন্দম, চিরানন্দ ভার্ধ্যার 
সাক্ষাৎকার লাত করিলেন, এবং দালীর ক্রোড়ে 
আপনার শিশু-সম্তান্টাকে দেখিয়া! ওষাধর 
নেছ'হলাদে নুহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্ত 
অন্ধষোকী ম্বানীর ফ্ৃদ্ধে মস্তক রাখিয়! রোদন 
করিতে করিতে গদগদন্বরে কছিতে লাগিলেন, 
হার প্রাণনাথ! আমি জেখিতেছি, এই বীরবাধ্যই 
তোমার কাল হইবে, রণশমদে উন্মত্ত হইলে এ 
অভাগিনী কিন্বা তোমার এ অনাথ শিশু-সম্তানটি, 
আমর] কেহই কি তোমার ন্মরণপথে স্থান পাই 
না। হায়! ভুমি কি জান না, যে আমানের 
কুলরিপুদলের যোধবর্দী তোমার নিধলসাধনে 
নিরবধি ব্যগ্রাঁ আর যদি তাছাদের এতাদৃশ 
মনক্কামন1 কলবতা হয়, তবে আমাদের উভয়ের 
যৎপরোনাত্তি ছুর্দীশা ঘটিবে। বরঞ্চ ভগবতা 
বন্ধমতী এই করুন যে, তিনি যেন এ বিবম [বিপদ 
উপস্থিত হুইবার পূর্বেই দ্বিধা হুইয়া এ হত- 
তাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! তোমার 

অতাবে এ " তলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি 

কোন ম্থখভোগ সম্ভবে? তোমা ব্যতীত ছে 
হে প্রাণেন্বর! আমার আর কে আছে? জনগা- 

জননী সঙ্বোদর সকলেই এ হুতভাগিনীর "শা 
দেখষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন ছে নাথ! 
তোম! বিনে আমি যথার্থই অনাথা কাঙ্গাপিনী 
হইধ।| তুনি আমার জীবন-লর্বদ্ব | তুমি আমার 
প্রেমাকর। অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি 
করিতেছি, যে তুমি তোমার এই শিশু সম্তানটিকে 
পিতৃছীন, আর এ অভাগিনীকে ভর্তৃশীনা করিও 
ন1। বিপুদল্গের সিভি নগর তোপ সন্বুথে যুদ্ধ 
কর, তান হইলে বপণপরাওয়কালে পলায়ন কর! 
অতি সঙ্গ হুইবে। তাশ্ব৭-কিণীটা মহথাবাছ 
হেক্টঙ উত্তরিন্ে,--প্রাণেশ্বরি। তুখি কি ভাব, 
ঘে এ সকল ছূর্ভাবনায় আমারও হাদয় বিদীর্ণ হয় 
না? কিন্তাকি করি, যদি দাবি কোন ভীরুতার 
জক্ষণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষদজের আর 
আল্পর্ধ।র সীমা থাকিবে মা। প্রং আমাদেরও 
বিশক্ষণ ব্যাথাতেরও সন্ভাবনা, ভাছ! হইলেই এই 
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টর পুরুষ ও স্থবেশিনী হবে, নিকট আমি 

আর কি কগ্গির! মুখ দেখাইধ। বিশেষতঃ হি 
আঁমি বিপদের সময়ে উপস্থিত না খাকি। তাহা 
হইলে আমাদের এ বিপুল কুলের গৌরব ও যান 
কিসে রক্ষা হইবে । পরিয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি, 
যে র্িপুকুল রণঞ্জয়ী হইয়া অতি ওল্লদিলের মধ্যেই 
এ উচ্চপ্রাচীর নগর তন্মসাৎ করিবে, এবং রা" 
কুলতিলক প্রিয়াম্ তাছার রণবিশারদ জনগণের 
সছিত কালগ্রাসে পতিত হুইবেন। কিন্তু রাঙ্গ- 
কলেজ প্রিয়াম্ কি রাজকুলেজাণী হেকুষ] কিছ 
আমার বীরধীর্ধ্য সঙ্বোদরাদিগণ এ সকপের আসন্ন 

বিপদে আমার মন বত উদ্ধিপ্ন হয়, তোমার বিষয়ে, 
হে প্রেষপি! আমার সে যন তঙপেক্ষা সহশ্রপগ্ডপ 
কাতর হুইর] উঠে। হাক শ্রিয়ে 1. বিধাতা কি 
তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে 
তুমি আরগস্ নগরীর কোন ভতর্জির জাদেশে, 
অশ্র্ঙে আর্র। হইয়া! নদ নদী হইতে জল বছিবে, 
এবং র্ট জন্সমূছে ইঙ্গিত করিয়া এ উচ্াকে কছিবে, 
ওহে,  ষে ভ্রীলোকটি দেখিতেছ, ও ট্রয়লগরস্থ 
বারদলের অশ্বগামী হেক্টরের পদ্বী ছিল। এই 
কথা কহিরা বীরবর হস্ত প্রলারণপূর্ববক শিশু 
সন্তানটিকে দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাছিলেন, 
কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের বিদ্বাতাকৃতি 
উদ্দ্রলতায এবং তছুপরিস্থ অস্বকেশরের লড়নে 
রাইস ধান্রীর বক্ষনীড়ে আশ্রয় লইল বাঁরবর 
সহান্ত বনে মস্তক হুইতে কিরীট খুলিয়া তুতলে 
রাখিলেন, এবং প্রিয়ত্ সন্তানের যুখচুদ্ঘন ক্রিয়া 
কছিলেন হে জগদীশ ! এ শিশুটিকে ইচ্ছার পিতা 

, অপেক্ষা ও ববীর্ধাবততর কর। এই কথা কহিয়। দাসীর 

" ুস্তে শিশুকে পুনররণ করিয়া শিরোদেশে কিরাট 

পুনরায় দর বুদ্ধক্ষে্রোতিমুখে যাতোর্থে প্রেরসীর 
নিকট বিদায় লইলেন। নুন্দবী য়াজ-অট্টা্গিকা- 
তিদুখে চলিলেন বটে) কিন্তু মুহুমুছ পশ্চাত্তাগে 
চাহিয়। প্রিয়পতির প্রতি সড়কে দি নিক্ষেপ 
করতঃ মে্িনীকে অশ্রবারিধারায় আর্জ কৰিতে 

লাগিলেন। 
"আজিকে ঘুশর বীর ক্কন্দর দেদীপ্যমান অস্তরা" 

লক্কারে অলম্কৃত হইয়া, যেমন বন্ধন-রজ্দুুক্ত অব 

গভীর, হ্েধারধ করিয়। উচ্চপুচ্ছে মগুর! হইতে 

বহির্তি হুয়, সেইরূপ নগরতোরণ হইতে 

 বাহিকিলেন।- (৮০৮৭ সিকি দু 
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.. [হেক্টর এবং হুজর বার স্বন্দর রপভূমে ফিরিয়া 
আইলে উদলের বঙানন্দ জন্সিল। পরে তেকটর 

গ্রীকল্থ বীরদদিগকে ঘন্বযদধার্থে আহ্বান করিলে 
আয়ালনামক এক দেবাত্মক বীরবর তাহার সহিত 
খোরতর রণ করিলেক, কিন্তু কাহারও পরাজয় ₹ট্ল 
না, উতর দলের অনেক সৈন্ত বিনষ্ট হইলে পরে জি 
করিয়া উভয় সৈহা স্ব ব্ব শববৃদ্দ শোকবিগলিত নরনা- 
সারে ধৌত করিয়। ক্ষু্ হয়ে সর্বগ্রাসী বৈশ্বানরকে 
বঙিদ্বরূপ প্রদান করিল। গ্রীকের! শিবির সন্ধুথে 
এক প্রাচীর রচিত করিয়া তৎলরিধানে এক গম্ভীর 
পরিখ! খনন করিল। ] 

রজনীযোগে লেম্নস্ ্বীপ হইতে তত্রস্থ লোক” 
পাল-ঈশনপুক্র উদীয়স্প্রেরিত এক নুরাপুর্ণ পোত 

শিবিরস'রধানে সাগরতীরে আসিয়া উতরিলে, 

গ্রাকযোধেরা কেহ বা পিতল, €কছ ব1 উজ্দ্ল 

লৌহ, কেছ বা পশচর্ম। কেছু বা বৃত, কেছ ব 

রপবন্দী, এই সকলের বিনিময়ে গ্যা ক্রয় কপির! 

সকলে আনন? পান করিতে লাগিল। টন 

নগরেও এইরূপ আনন্দোৎসব হইল। পরে 
দীর্ঘ:কশী অশ্ববমী ট্রস্থ যোধলকল যে বাহার স্থানে 

বিশ্রাম লাত করিতে লাগিল। দেবফুলপ্তির 
ইচ্ছানতে আকাশ মণ্ডল সমস্ত রাঁজে উজ্জল হইয়া 
অশানস্বনে চারি ধিক্ প্রতিধবনিত করিতে লাগল। 

রজনী প্রভাত হইছে উযাদেবী পূর্ববাশ! হইতে 
ভগবতী বন্থমতীর বরাজ যেন কুন্দুযময় পরিধানে 

পরিহিত করিলেন। অঙ্গরাবতীতে গেবসভা হইল। 

দেবকুলনাথ গম্ভীরপ্বরে কছিতে লাগিলেন, ছে দেব- 

দ্নেবীবুন্দ |! তোমরা আনার দিকে হলো তিনিবেশ 
কর। আমার এইচ্ছাযে,কি দেবী কিদেধ কেহই 
কি গ্রীক কি উর সৈন্তদলের এ রপাক্রয়ার কোন 

লাহাষ্য না করেন। যিনি আনার এ আজ! অবজ। 

করিবেন, আমি তাহাকে বিশ্তর শান্তি দিব, আর 

তাহাকে এ আলোকমর স্বর্গ হইতে তিষিরমর 
পাতালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, বদি তোষাদের 
মধ্যে কেছ রণ-পরাক্রমের পরীক্ষ। করিতে ইচ্ছা. 
কর, তবে আইস, এক ন্ুবর্ণশৃঙ্খল আিদিবে 
উদ্ন্ধন করিয়া তোমরা জিিবমিবাসী সকঙ্গ এক 
দিকৃ ধরিয়। আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোষাদিগের 

* এন্থলে ৭৮ পাত হারাইয়। গিয়াছে, এক্ষণে 
সময়াভাবে গ্রন্থকার পুনরায় লিখিতে লমর্থ হইলেন না। 
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সর্ব প্রধান ছুযস্কে স্থলযুক্ত করিতে পাঁরফ হও 
কিনা। কিন্তুআমি মনে করিলে তোমাদিগফে 
সসাগরা সম্বীপা বন্থুষতীর লন্িত উচ্চে তুলিতে 
পারি। অতএব আমি তোমাদের মধ্যে বলজো্ঠ। 
অনন্য দেবদেবীনিকয় দেতেশ্বর়ের এই গঞ্ভীরবাক্য 

সসন্ত্রষে শ্রবণ করিয়া! নীরবে রছিলেন। মুপীল- 
কমলাক্ষী দেবা আখেনী কছিলেন, ছে দেবপিতঃ! 
হে পুরুযোভম! আমর! বিলক্ষণ জানি, যে তুমি 
পরাক্রমে ছুর্ববার। কিন্তু গ্রীকদলের ভুঃথে আমার 
অন্তঃকরণ লদ1! চঞ্চল | তথাপি তোমার এ আজ! 
অবজ্ঞ। করিতে কোন মতেই সাহস করিব ম!। 
রপকারেয হুত্তনিক্ষেপ করিষ না। কিন্ত এই 
মিনতি করি, যে তাহাদিগকে হছিতকয় পরামর্শ 
দিতে আপনি আমাকে অন্থমতি দেন। যেঘ- 
বাছুন সছাস বদমে উত্তর করিলেন, হছে প্রিয় 
ছুছিতে ! তোমার এ মলোরথ নুসিদ্ধ কর, তাহাতে 
আমার কোন বাধা নাই। 

এই কহিয়া দেবকুলপতি ব্যোমযানে আরোহণ 
করিলেন। এবং পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর 
মণ্ডিত আগুগতি অস্বনমূছে পৃথিবী ও তারাময় 
নতস্থলের মধ্য দিয়। অভিজ্রভ উৎসমযী বনচর- 
যোঁনি ঈভানাষক গিরিশিরে উত্ভীর্ণ হইলেন। সে 
স্থলে গার্গীার নামে দেষপতির এক নুরষ্য উপবন 
ছিল। সেইস্থলে দেবনাথ ব্যোযধান মায়া-মেছে 
আবৃত করিয়! আপনি আসীন হইরা রণক্ষেত্রের 
প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 

বিতাবয়ী প্রভাতা হইলে দীর্ঘকেশী গ্রীকগণ 
শ্বশ্বাশাবরে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া ভোজ- 
নাস্তে রণসঞ্জ। গ্রাছণ করিলেন। ও দ্দিকে ট্রয় 
নগরের রাজতোরণ উদঘাটিত হইলে, রপব্যগ্র 
রখাকনচ পদাতিকগণ হুহঙ্ধারে হহিরগিতি ছইল। 
ছুই সৈন্ত পরস্পর নিকটঘর্তা হইলে কলকে ফলকা- 
ঘাতে কুত্তে কুস্তাঘাতে তৈরবারব উন্তবিতে লাগিল। 
কতক্ষণ পরে ার্ডনাদ ও প্রগল্ততাসুচক নিনাছে 
চতুা্দক পঞ্গিপূরিত হইল এবং ক্ষমাত্রেই 
ভূলে শোণিভ-ত্রোতঃ বছিতে লাগিল। এইরূপে 
ধ্যাত পর্য) মহাহব হইতে লাগিল। 

রূবেদেষ আকাশ মণ্ডলের মধ্যবস্থা হইলে দেব 
কুলপতি সহছস। ঈভাগিরিচুড়! হইতে ইরল্মদলোতঃ 
বাযুপথে যুহুদুহু বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। ও 
বন্জগর্জনে হ্ৃৎকম্প উপস্থিত হুইল। পাঙুগণ্ড 
শঙ্কা শ্রীকদিগকে সহসা! আক্রমণ করিল। এমন 
কি রাঞ্জকুলচক্রবন্তী আগেষেম্লনাণদ বারকুলচুড়া- 

রা রর " ৮ রঃ বত 2 ! তং হর 1012 77 0 সটসে বিতর ভাটি তি 00 

৮ টি ৫ ৮ হন এ 

*. ্ 486 ্ ঘর । 3 | 

ত প্র ক 

 মণিরাও বারবীর্ঘ্যে ৎ জলি দি শিবিয়া ভিন 
ধাষমান হইলেদ। কেবল বৃদ্ধ রখী নেম্তর রখের 
অশ্ব নুন্দর বার স্কন্মরনিক্ষিগ্ত শবে. গতিহীন 
হওয়াতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন ন1। দুরে 
সামর্থাশাপী: রখা ছেকুটরের ক্রত রখ সৈশ্তাদল 
হইতে সহসা বহির্গত হইয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে 
যাইতেছে, এই দেখিয়া রণবিশারধ ভোমিদ্ বারবর 
অদিচ্যসৃকে তৈয়বে সন্বোধিষ্ন] কছিতে লাগিলেন। 
কি লর্ববনাশ | হে বীরকেশরী, তুমিও কফি এক অল 
ভীরু অনের গ্যান় পলায়নপরাকণ হইলে? এ 
দেখ, কৃতান্তররূপে অরিন হেকুটর এ দিকে 
আগিতেছে। আইস, আমর! এ বৃদ্ধ বীরকে 
আপনাদের ₹ক্ষরূপ ফলকে আশ্রয় দিয়া! এ বিপদ- 
স্রোত হইতে রক্ষা করি। 

বীরবরের এই বাকা তয়ক্কর 
প্রলীন হওয়াতে বীরগ্রবর 
কর্ণগোচর হইতে পারিল না! বীরপ্রবীর 
শিবিয়াতিমুখে চলিতে লাগিলেন। এই 
দোঁথয়া রপহুর্দদ ভোমিদ্ বৃদ্ধ বীর নেস্তরের 
রথাগ্রে উগ্রভাবে গিয়া দীড়াইলেন এবং কছিলেন, 
ছে নেত্র, তোমার বাহ্যুগলে কি আর যুবজনের 

বঙ্গ আছে, যে তৃষি এ আগন্তক রিপুকুল কৃতাস্তকে 
দেখিয়া এখানে রহিয়াছ, তুমি শীস্র জামার রথে 
আরোছপ কর। 

বৃদ্ধ বীর আপন রখ রগছর্শ্ স্বোমিদের 
সারখি দ্বারা সলারখি করিয়া গ্োোমিদের রথে 
আরোহুপপুর্বক রশ গ্রহণ করিয়! স্বয়ং .ল 

বীরবরের লারথ্যক্রিয়। নির্বাহ করিতে লাগি”ঞ। 
রখ অতি শী বীরকেশরী হেকুটরের রথের নিকট 
উপস্থিত হুইল, এবং রপছূর্খদ ভোমিদ্ কৃতান্ত- 
দণগ্ডস্বরূপ দণ্ডথাতে টুররাঞ্কুলের নিত) তরসাস্বরূপ 
ভাশ্বক্-কিরীটা হেকুটরের সারখিকে মরণপথের 
পথিক করিলেন। অতি ত্বরায় জার একজন সারথি 
রাজকুমারের রথারোহুণ করিলে, ৰীরকেশরী স্ব 
ও রোধান্থিতচিতে জলদপ্রতিম-স্যনে। ঘোয়নাদ 
করিয়া উঠিলেন। এবং তদণ্ডে কুলিশনিক্ষেপী 
কুলিণী বঞ্জ।ঘাতে রণকো।বহ ভোমিদের অশখদলকে 

কোলাহছলে 
অদিল্যালের 

তয়াডুর করিলেন। আন্তগতি অখবল সয়ে 
ভূতলশাহী হুইল। এবং যহাতঞ্চে বৃদ্ধ 
সারধিবর এতাঘশ বিছ্বলচিত্ত হইলেন, যে 
অশ্বরপ্মি তীছার হত্ত হইতে চ্যুত হুইল। 
তখন তিনি গ্গদ বচনে কহিলেন, ছে ভোবিদ্! 
তূহি কি. হেখিতে পাইতেছে না, বে বিশ্বপিত্তা 

সি 



দেহে উ বর্ষ বীকে অন্থ সরে ছুমিষার ক 

দ্বারা এ সুরস্ত হেক্টরের আত্ম-া!ঘ! বৃদ্ধি কয়া 
কোন মতেই আমার মনোনীত নছে। বৃদ্ধবর 
উত্তর করিলেন, ছে স্ভোমিদ! তোমার এ কি 
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১ ৮: 

হেক্টর 

অতীব ইন্গুক। অতএব ইছার সহিত এ সমরে অবরোধ তেন করিয়া প্রীকগৈক্সের শিবিয়াধলীক্ষে 
রপরগে প্রবৃদ্তি হতিচ্ন নাজ । ভোমিদ্ কথিলেন, ও তমিকটস্থ সাগরযান”মূছে হুছদ্বার নিমাদে জঙ্জি.. 
ছে তাত, এ সত্য কথা বটে) কিন্ত পলায়ন সাধন প্রদান করিতে: উত্তত হইলেন। এ ভুর্ঘটনা দেখিযা 

 শ্রক্দলহিতৈষিনী বিশাললয়নী দেবী হীরী রাজ” 
চক্রবর্তী আগেমেম্মমের 

দরে সঙ! লাহ। 

 শ্রজ্থলিত করিয়া দিলেন। পৈকাধ্াক্ষ বঙোদয় 

কথা! তোমার পরাক্রম পরকুলে সর্ববিদিত 1) 
ঘ্তপি ছেকৃুটর তোমাকে ভীরু ভাবিয়। ছেয় জ্ঞান 
করে, তবে ট্রয় নগরে তোষার হস্তে বীরবুন্দের 
বিধবা গৃঁহিনীদলকে দেখিলে তাহার সে প্রান্তি 
দূরীভূত হইবে। | 

এই কছিয় বৃদ্ধ রখী শিবিরাভিমুখে রথ 
পরিচালিত করিতে লাগিলেন। হেকেটর গস্ভীর 
নিনাদে কছিলেন। হে স্োমিদ! তুমি কি একজন 
তীর কুলবালার ন্যায় বীরব্রতে ব্রতী হইতে চাহ না? 
ছে বলীজ্যোষ্ঠ | এই কি তোমার রপব্রতের গ্রতিষ্ঠ! | 
বীরবরের এই কথা গুনিয়া রণভুর স্যোমিদ রণেচ্ছুক 
হইয়া! ফিরিতে চাহিলেন। কিন্তু ঘন ঘনধটার গর্জানে 
এবং লৌদামিনার অবিরত স্কুরণে ভীত হুইয়! সে 
আশা পরিত্যাগ করিলেন। বারেশ্বর হেক্টর 
উচ্ৈঃশ্বরে কহিলেন, ছে ট্রয়স্থ বারবৃন্দ। আইস]! 
আমর] স্বসাহসে গ্রীকৃদলের রচিত প্রাচীর আক্রদণ 
করি, আর মুঢদ্বিগকে দেখাই, যে আমাদিগের 
ছর্নিবার্ধ্য বীরবার্ষয ওরূপ অবরোধে রুদ্ধ হইবার 
নহে, আর আমাদিগের বায়ুপদ অস্বাবলী ওরূপ 
পরিখা! অতি সহজে লন্ফ দিয়! উল্লজ্ঘন করিতে 
পায়ে। চল, আমর] ত্বরায় বাই। আমার বড় 
ইচ্ছ! যে ও স্বর্পকলক, বাছার খ্যাতি জগজ্জনবিদিতা, 
তাছ1! কড়ির়। লই) ও রপনূপ্্দ ভেোমিদের বিশ্ব- 
কর্খার বিনির্থিত কবচও আত্মশাৎ করি! ছেকটরের 
এই প্রলগ্ত বাক্যে ভগবতী হীরী সরোষে যেন 
সিংহালনোপরি কম্পম!না হইয়! উঠিলেন। মছাগিরি 
অলিমপুষও সে আঁকশ্মিক চালনখয় খর খর করিয়! 
অধীর হইয়া! উঠিল। দেবযানী সক্রোধে নীরেশ 
পঙ্েদনূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নছাকায় 

_ ভুকম্পকারী জলদলপতি! গ্ীকৃ্দলের এ অবস্থা দেখিয়া 
তোমার কি দয়ার লেশষাতরে হয় না? জলযাজ 
বরুণ উত্তর করিলেন; ছে বর্কশতাবিণী হ্ীরী ! তৃষি 
ও কি ফছিলে? খানি কি দেবকুলেশ্রের সহিত 
ঘন্থ করিতে সক্ষম? . 

দেংদেবীতে- এই্প কখোপকথন হইতেছে, 
এমন সময়ে উর্লন্থ অঙ্থাবলী ও কলকধারীদলে 

1): ১৪ 

নেসানী খরপী শরিক হেক্টর প্রাচীগযাপ 

পোতের উচ্চ চূড়ায় দাড়াইর। গম্ভীর শ্বরে 
লাগিলেন, হে শ্রীকৃ যোষদল! এ কি লজ্জার 
বিষয়! তোমাদের বীরত1কি কেবল তোদাদের 
মধ্যেই দে্দীপ্মান। তোমরা কি হেকৃটরকে 
একলা দেখিয়া, রণপরাথুখ হইতে চাহ? হে 
গ্রাপতি দেবকুলেন্র! আপনার চিরসেবায় কি 
আমার এই ফল লাত হইল! এরূপ লজ্জারপ 
তিষিরে কোন দেশে কোন রাজার কোন কালে 
গৌরবরবি ক্লান হুইয়াছে। হে পিতঃ1 তুমি 
অভ্ভ এ বিবম বিপদ হইতে যুত্ত কর! রাজচক্রে- 
বস্তার এতাদৃশ করপার়সান্বিত স্ততিবাক্যে দেবকুল- 
পতির হদয়ে করুপারসের সঞ্চার হইল। রাজহীদয় .. 
শান্তকরণ-বাসনায় দেবরাজ পক্ষিরাঙ্জ গরুড্ুকে একটি 
মৃগশাবক ক্রু ত্বারা আক্রমণ করাইয়া! খযুখে উড়া- 
ইলেন। এই নুলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া গ্রীকযোধসকল 
বীরপরা'ক্রমে হ্হক্ক!র ধ্বনি করতঃ আক্রমিত রিপু” 
দলের সত যুঝিতে আরম্ড করিলেন। উভ্ভন্ন 
দলের অনেকানেক বীর পুরুষ সনরশায়ী হইল। 
তাশ্বরকিনীটী বারেশ্বরের বাহুবলে গ্রীকৃসৈতমগ্ডলী 
চতুর্দকে লণ্ডতও হইতে লাগিল। বারকেশরী 
সর্ধ্বতৃকেয ন্যায় সর্বব্যাপী হইলেন। 

শ্বেততুজ! দেবী হাঁমী প্রিয়পক্ষের এ ছুর্গাতিতে 
নিতান্ত কাতর] হুইর! দেবী আথেনীকে কছিতে 
লাগিলেন, হে সখি! হে দেবকুলেন্রস্বছিতে ! 
আমরা কি প্রীকদজকে এ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত 
করিতে বধার্থই অশক্ত হইলাম? এ দেখ, রিপু- 
কুলান্ত ছুর্ঘান্ত ছেকুটর এক শরে অন্ত গ্রীকদলের 
সর্বনাশ করিল। দেবী আখথেনী উতদ্তরিলেন, এ ত 
বড় আশ্চর্ষের বিষয়, যপি আমার পিতা দেধপতি 
ও ছুরাত্থার লহ্থায় না হুইতেন, তবে ও এতক্ষণ 
কোথায় থাকিত! কিন্তু আইস! তোমার রথে 
তোমার বারুগতি অশ্ব যোজনা কর! আমি গণ 
মধে) দেবধামে প্রবেশ করিয়! রণবেশ ধারণ করিয়! 
আসি। দেখি, রণক্ষেজে আমাকে দেখিয়া! ভান্বর- 
কিনীটী প্রিয়াস্পুজের হদয়ে কি আনন্দভাবের . 
আবির্ভাব হু়। তগবভী হীনী ননোরনে স্বরিত- 

হল 



৩০ দাইফেল গ্রস্থাবলী 

গতিতে আপন তৃরজম-্অজ রণপরিচ্ছ্ধে আক্ছাদিত 
করিলেন। 

দেশী আথেনী আপন নিত্য অতীব মনোরম 
বলন পরিত্যাগ করিয়া কৰ্চাদি রণভূষণ বিভূষিত 
হইয়া আগ্নের রথে অরোছণ করিলেন। 'যে 
তীবণ শুল দ্বার! দেবী রোষপরবশ! হইয়। মহ! মহ 
অক্ষৌহিণীকে রণক্ষেক্রে এক মুহূর্তে ক্ষত বিক্ষত 
করেন, সেই ভয়গর্ভ শুল দেবার হস্তে শোভিতে 
লাগিল, স্বেততূ্জ! দেবী হীরী সারথ্যকার্ধে নিযুক্ত 
হইলেন। অমরাবভীর কনক-তোরণশ আপনা 
আপনি সহজে খুলিল। নতোনগুলে ভীবণ স্থলে 

 ব্যোষযান ভূতলাতিযুখে ধাইক্চেছে, এমন সময়ে ঈড়া 
নামক শৃঙ্গধরের তুজতম শৃঙ্গ হইতে মহাদেব দেবী- 
ঘরকে দেখিয়া! অতিরোষে গরুত্মতী দ্েব্দূতী 
ঈরীযাকে কহিলেন, তুমি, ছে টহৈমবত। দেবদুতি ! 
অতিশীগ্র এ ছুটি ছটা কলহপ্প্িকা দেবীকে অমর।- 
ব্তীতে ফিরিকা যাইতে কছ। নচেৎ আমি এই 
প্রচণ্ড আঘাতে উছ্ছাদগের রথ চূর্ণ করিয়া দিব! 
এবং হাভী ব্রপ্কে প্র করিয়া ফেলিৰ। দেব্দুতী 
দেবাদেশে বাত্যাগতিতে ফিরাইয়া দিলেন। 
কতক্ষণ পরে দেবকুলেন্্র আপন দ্ুচক্র ও নুন্দর 
শঙ্খনে অলিম্পুষের শিরস্থিত নিত্যানন্দ তবনে পুস- 
রাগমন করিলেন। এবং আপনার উগ্রচণ্ড] পত্বী 
স্বীবীকে কছিলেন। বত দিন পর্যন্ত রাঞ্জচক্রবস্ভা 

* আগেমেম্নন্ বীরচক্রবন্তী আকিলীলের বোঁধাগ্ি 
নির্ষবাণ ম। করে, তত দিন ভাশ্বরকিরীটী ছেকুটরের 
নাশক পয়াক্রমে গ্রাকদলের এই খনির্ববচলীয়্ হুর্থটন। 
ঘটিবে। অমরাবতীতে এইনূপ কথোপকখন হইতেছে, 
এমন সময়ে দিননাথ অলনাথের নাঁগ জলে হেন নিমগ্ন 
হইয়া আপন কাঞ্চন কিরণঞ্াল সংবরণ করিলেন। 
রজনী লমাগমে গ্রীকদল আনন্দলাগরে ভালিলেন। 
কিন্ত ট্রঃস্থ বীরবরের! অসবষ্টচিতে কপকার্ধ্যে পর- 
ভবখ হুইলেন। ভীমশুলপাণি হেক্টর উচচৈঃদ্বরে 
কছিলেন, ছে বীরবুন্দ ! ভাবিয়্াছিল!ম, যে অস্ত 
খে গ্রীকদলের গৌরবরাঁষকে চির রাহ্প্রাসে 
নিপাতিত করিব) কিন্তু ভুর্তাগাক্রদে বিরামদা কিন 
নিশাদেবী, দেখ, আসিক়! উপস্থিত হইলেন, হ্ৃতর়াং 
আমাদিগের এক্ষণে বিবামলাতেই প্রবৃত্ত হওক 
উচিত। কিন্তু অন্ত এই স্থলেই আমাদের অবস্থিতি। 
ফেছ.কেছ দগর ছইতে লুখাভ পিষকাদি জ্রব্য ও 
সুপেয় শুয়াদি পাশায় ভ্্রধয আনয়ন কর) এবং 
নগরবালী অঙ্গগণকে সাংখানে রজলীযোগে 

আগর রক্ষার্থে কছ। এবং বাজীনাজীর রখবন্ধদ 

নির্ধন্ধমা কর, এবং তাছাদিগের খান জবয 
সকল তাহাদিগকে প্রদাদ কর, দেখি, কোন 
গ্রীকষোধ আগামী কল্য আমাদিগের পরাক্রম হইতে 
নিষ্কতিপায়। .. 

বীরবরের এই বাক নথ ঘোধসিফর ষহানন্দে 
সিংহনাদ করিল। এবং তীছার বাক্যান্সারে কর্ণ 
করিল। অগ্নিকৃণড জবালাইমা বনীগণ রপপাজে 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া! রণভূমিতে বলিল, যেমন ঘত্রশূন্ত 
নভোমগ্ডলে নক্ষত্রেষলী নকব্ররাছের চতুষ্পার্ে 
দেদীপাধান হওতঃ তূজশুঙ্গ শৈলসকল ও দূরস্থিত 
ধন উপবন আলোক বর্ষণে দৃষ্টামান করায় এবং 
মেষপালদলের আনন উৎপাদন করে, সেইরূপ 
গ্রাকশিবির ও দ্ষন্দস্ নদত্রোতের মধ্যস্থলে ট্ররঘপপ্থ 
আগ্কুণ্ডসমূহ শোভিঠে লাগিল। এক সহ 
অগ্নিকুণ্ড ছছলিল। প্রতি কু্ডের চতুষ্পার্থে পঞ্চাশৎ 
রণধিশারদ রণী বিরাজ করিতে লাগিলেন। 
রণীষুখ্ের অবসানে অস্থাবলী ধবল যব তক্ষণ করিতে 
লাগিল, এইরূপে সকলে কনক-সিংহাসন্াসীন। 
উধার অপেক্ষায় লে রণক্ষেক্রে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

রাজকুজ্জ্ে বৃদ্ধ প্রিয়াম্ননদম অরিলাম ছেকুটর 
স্ববলদলে রণক্ষে্জে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, 

শ্রীকশিবিরে এক মহাতক্ক উপস্থিত হই! 
অনেকালেক বলীগণ সতয়ে পলায়ম-ততৎপর হছইল। 
সৈস্তের এন্ধপ সাছসশূস্ততায় নেত। যছোদয়েরা 
বাকুলচিত হইয়া! উঠিলেন। যেমন ছুই বিপরীত 
কোপ হইতে বেগবান্ বায়ু বহিতে আরস্ করিলে 
মকর ও মীল্গাকর সাগরে জলরাশি অশান্তভাবে 
স্কুরিতে থাকে, গ্রকৃ-সেনাপতিঘলের মহও সেইরূপ 
বিকল ও বিহ্বল ছুই উঠিগ। . 

রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্ অতীব ব্যথিত হয়ে 
ইতসততঃ পরিভ্রযণ করিতে লাগিলেন। এবং 
রাজধন্দীধদকে অতি মৃদ্ুত্বরে নেতৃবৃন্দকে লভামণ্ডলে . 
আহ্বান করিতে আজ) করিলেন। সভা ভ্ইল, 
রাঅচক্রবস্তাঁ জলপূর্ণ প্রতবণের স্তায় অন্র্ল অঞ্রবিশগ 
নিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস.পরিত)াগ করতঃ কহিলেন, 
ছে বান্ধধ্ছল, হে গ্রীকৃকুচনাশক, ছে অবিপতিগর্প | 
দেখ, নির্দির 'গেষকুলাপত! অন্ত আমাকে কি 
টিনিলে 'পরিদেদি করিয়াছেন। ষাত্রাকালে 
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তিনি আমাকে যে আশা! তরস। দিয়াছিলেন, তাহা 
ফলবতী” করিতে, বোধ হয়, তিনি নিতাস্ত 
অনিচ্চুক| হায়! আমরা কেবল বিফলে বহু 
প্রাণ ছারাইবার জন্ত এ কুদেশে কুলগ্ে আসিয়া- 
ছিলাম! এক্ষণে চল, আমরা দূর জন্ম-ভূমিতে 
ফিরিয়া যাই! এ মহানগর ট্রয় পরাভূত্ত কর 
অঃযাদের ভাগো নাই । বাজচক্রবস্তার এই বাক্যে 
গ্রীক্দল স্বশোফে যেন অবাক হুইক্া রহিল। 
কতক্ষণ পরে রণছুর্শন ভোমিদ্ উঠিরা কছিতে 
গাগিলেন, ছে রাঅচক্রবভাঁ সৈন্তাধ্যক্ষ মছোদয় 1 
শামি যাহা করিতে বাঞ্চা করি, সে লাঞ্না-উক্তিতে 
রাপনি বিরক্ত হইবেন না। দেবকুলপিতার ভয়ে 
হ্ামরা সকলেই তোমার অধীন বটি? কিন্তু এপ 
সদপ্রতিটিত ব্)ক্তির উপযুক্ত পরাক্রম তোঁষাতে 
1 । তুমি এ কি কছিতেছ? বীরযষোনি 
ছলাপের পুক্র গোত্র কি এভাদৃশ বীর্ঝ/বিহ্বীন, যে 
চ৮1রা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে । যদি তোমার 
মত ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রস্থান কর। তোমার 
| পথ তোমার সন্বুখে গ্রতিবন্ধক-বিছীন। আর 
রই ঘোসে পরবশ হুইয়। এরূপ করিতে বাঁসন1 
বেনা। রূণবিশারদ স্বেমিদের এ কথায় সকলে 
শংসা করিলেন বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, হে 
ামিদ! তুমি যথার্থ কছিয়াছ! এদেশ পরিত্যাগ 
রা কোন মতেই ধুকিলিজ্ধ নহে। কিন্ত এ স্থলে 
বিষয়ের আন্দোলন করাও অগ্রচিত, অতএব হে 
অচক্রবন্ভী! তুমি প্রধান প্রধান নেতা মছে।দর- 
কে আপন শিবিরে আহবান কর, এবং তদগ্রে 
তপয় রণশকোবিদ বাহ্বলশালী বীরদলকে 
রখার সরিকটে এ শাবরের ক্ষ কারে প্রেরণ 
11 বিজ্ঞবরের এ আজ্ঞা রাজ শিকোধার্য) 
রঙ্গেন। রাজাঁশবিরে প্রথমে লোকনাথ দলের 

দতোবার্থে উপাদেয় তোজন পান লামগ্রী 
[দলে আনয়ন করাইলেন। তোজন পানে 
1 ও তৃষা নিবারিত হইলে, বৃদ্ধ নেত্র কছিতে- 
গলেন্। হে রাপচক্রবর্ভী] আবি বাহ! 
চতেছি, আপনি তাছা! বিশেষ মনোযোগ করি 
ণ করুন। আমার বিষ্চেনার বীরকেশগী 
কলীলের, সহিত কলছ কর! আপনার অতীব 
য় হইয়াছে, কেন নাঃ আপনি বিলক্ষণ জানিবেন 
ৰীরকুলহ্ধ্যক্ষের বাহ্বলশ্বরূপ আবৃতি ব্যতীত 
দ ফোন আবরণ নাই,যে তদ্বার! আপনি এ 
র-কিরাটী ছেকুটরের নাশক অদ্ত্রাধাত হইতে 
সস্ের রক্ষা করিতে পায়েন। বিজ্ঞবরের এই 

কথার রাজচক্রবন্তী কহিলেন, হে তগধন্। হে 
ভাত! আপনি বাছা! কছিতেছেন, তাছা। যথার্থ। 
কিন্তু আমি রোব-পরবশ হুইয়! যে ছুর্দ করিয়া, 
এই তাঙ্ছার সমুচিত দণ্ড বটে! এক্ষণে ভগ্র শ্রীতি- 
শৃঙ্খল পুন্যু'ক্ত করিতে আমি সেই অন্পৃষ্টা কুমারী 
ত্রীধীশ। হৃদ্দরীর লহ্বিত তানাকে বিবিধ মন্থার্থ ধন 
দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, যন্তপি তগবান্ 
দেবকুলপিতা আমাদিগকে রণঞ্জয়ী করেন, তাহ 
হইলে আমার রাজপুরে তিনটি পরম নুন্দরী 
নন্দিনীর মধ্যে যাঙ্থাকে ইচ্ছা করেন. তাহার সহিত 
বিন! পণে উচ্থার পরিণয়ক্রুয়া সমাধ! করিব। আর 
যৌতুকরূপে জন-সমাঁকীর্ণ সপ্তধামি গ্রাম দিব। 
যে ব্যজি সাধন! করিলে বশবতী না হয়, সকলে 
তাহাকে ত্বণা করে, এমন কি, কৃতান্ত দেবকুলোত্তব 

ছইয়াও এই দোষে নিখিল জগন্মগুলে ঘ্বণাস্পদ 
হইয়াছেন। রীরকেশরীকে ক।ছও, যে এই লফল 
দ্রধ্যজাত গ্রহণ করিয়া সে আমার পুনরায় 
আভ্ঞাকারী হউক। আমি এ সৈন্ঠদগলের অধ্যক্ষ 
এবং বয়সেও তাহার জেঃষ্ ! 

রাজবাকেট বিজ্ঞবর নেস্তর মহা! সমু হইয়া 
কহিলেন, হে রাজঅকুলপতি | এই তোমার উপযুক্ত 
কর্ম বটে! অতএব এই নেতৃদঙগের মধ্য হইতে 
কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ ন্ৃবার্া বছনার্থে 

বীরকেশরীর শিবিরে প্রেরণ কর। আমার বিবেচনণস়্ 
দেবপ্রিয় ফেনিল্সত। মহ্ে!স আরাস্ ও অভিজ্ঞ 
অদিশ্থসের সহিত হুছ্যস্ ও উরুধাতীস্ দততথয়কে 
এ কার্য) সাঙনার্ধে প্রেরণ করিলে তাল হয়। কিন্তু 
যাত্রাগ্রে শান্তিজল ইহাদের উপগ্গি সেচন কর, 
আর তোমরা সকলে মঙ্গলার্থে মলল্দাতা ভ্যাসের 
সকাশে প্রার্থন! কর। 

পরে পঞ্চ জন ধীরে ধীরে উচ্চ বীচিময় সাগর- 
তটপথ দিস! বীরকেশরী আকিলীসে£ শিবিয়াতিনুখে 
চলিলেন। এবং বন্থুধাপরিবেহিত জলদলপতিকে 
মজলার্থে স্তাতি করিতে লাগিলেন। বাঁরকেশনীর 
শিবির সন্গিধানে উপস্থিত ছুইয়া দ্েখিলেন যে, 
তিনি এক নুনির্টিত মধুরধবদি বীণা পহুকারে 
বীরকুলের কীর্তি সংকীর্তন করিয়া আপন চিত্ত" 
বিনোদন করিতেছেদ। লখা পাজ্জরুস্ নীরবে 
সন্ুথে বলিয়া রছিয়াছেন। লর্যাগ্রে দেবোপন 
আনদিন্াস্ শিবিরদ্ধারে উপনীত হইলেদ। বীরকেশনী 
পঞ্চ জনের সহসা সন্দর্পনে চষত্রুত, হইয়া আসন 
পরিত্যাগ করতঃ তাছাদিগের হন্ত আপন হস্ত 
দ্বারা স্পর্শ করির। কহিলেন, ছে বীরেশ্রাবর! 



্ এ 

অভিথিবর্দকে নুনরাসনে বসাইলেন। আহ 
পাজরকলুমকে কহিলেন, ছে সথে! তুমি উত্তম পানর 
দ্বার উত্তম দুর] শীত আনয়ন কর। কেননা অন্ধ 
আমার এবালস্থলে আমার পরমপ্রি্ন মছোধয়গণ 
গুভাগদন করিয়াছেন। বীর অতিথিবর্গের আতিথ্য 
ক্রিয়া নুচারুরূপে পানাধ! হইলে অদিল্াস কছিতে 
লাগিলেন, ছে দেবপু্ ঘস্থী, আমর যে কি হেতু 
তোমার এ শিবিরে আগমন করিয়াছি, তাহার 
কারণ শ্রধণ কর। আমাধিগের জীবন মরণ অধুন! 
তোমারি হছপ্ডে। কেন না, এ দলের সন্কটকারী 
হেক্টর শ্বধলে আমাদিগের শিবির-সন্লিকটে অব- 
স্থিতি করিতেছে, এবং তাছার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
যে, অমাঙদিগের পোত সকল ভন্মগাৎ করিয়া 
আমাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। অতএব 
তুষি মনোনিকস্তনকারী রোব অন্ত করিয়! পুনয়ায় 
স্বকুন্তে আমাদিগকে রক্ষা কর। 

রাজচক্রব্্ী আগেমেম্নম্ তোমার সহিত সন্্ি 
করিতে অত্যন্ত ব্যগ্রা। এবং তোমাকে কশোদরী 
ব্রীধীশার সহিত বন্বিধ ধন দিতে প্রস্তত। এবং 
ছার তিন লাবণ্যবতী ছুহ্ছিতার মধো, যাহাকে 
তোমার ইচ্ছ! তাঁহার সাহত তোমার পরিণর় 
দিতে সম্মত আছেন, কিন্তু য্ডপি;' কে রিপুল্দন 
এসকল বস্ত গ্রছণে তোমার রুচি না হুয়, তথাচ 
রিপুপীড়িত গ্রীকৃযোধদলের প্রতি তুমি দয়। কর। 
এবং তাহাদিগের গ্রাণদানে তাহাদিগকে কৃতজ্তা- 
পাশে আবদ্ধ কর। আর এই দুক্ষোগে নিষ্র 
রিপুছেক্টরকেও ঘোর রণে বিনষ্ট করিয়া অক্ষয় 
বযশঃলাত কর। 

বীরকেশরী আকিলীস্ উত্তর করিলেন, হছে 
অনিন্যুস্, আমি তোমানিগের নিকট আমার মনের 
কথ! যুক্তকঠে ব্যক্ত করিষ। মে কপট ব্যক্তি 
নরফন্ধার তুগ্য আমার নিকট ত্বশিত; যে তাহার 
যন্ঃভেদধাক] রগলাকে কছিতে দেয় লা। এরূপ 
ব্যক্তি নরধম। রাক্চক্রবর্তী আগেষেম্ননের 
সহিত আমার তগ্ প্রণযশৃন্খল আর কোন মতেই 
হুশৃঙ্ঘল হইতে পারে না। 

দেখ! যেষন বিহজী পক্ষবিহীন ও আত্মরক্া- 
ক্ষম শিগু শাবকগুলির পালনার্থে বহুবিধ আয়াস, 
স্ করিয়। ব্হবিধ খাসদ্রব) আনয়ন করে, আপন 
জীঘনাশার জলাঞল দিয়! তাছাছিগের রক্ষণাবেক্ষণ 
করে, লেইকূুপ আমি এ সেনার হিতার্থে কিনা 
ওরিয়াগি ৪ কত শত কুতাজুসরশ রিপকজাজ 

তাহাদিগের দ্ধ অকর্থণয ও বিফল হইল। 

'কর! অতীব আশ্চর্য; হইয়াছে। 

|  বাইকোবদী 

| আসিতে আন্ত হউক! এই ক বীরকেশযা রি রিপুর সহিত ঘোরতর সমর কিছ) ) ক্ষ লে 
আমার কি ফল লাভ হুইয়।ছে।, তোমরা লকলে 
স্বস্থানে ফিরিয়া বাও। ফলা আি  লাগরপথে 
বজসমতুক্িতে ফিরিয়া যাইব ূ 

বীয়কেশরীর এই দিছুর র বাঁকো, রিনি ছা 
তাহাকে বিবিধ প্রবোধব|কফ্যে লাধিলেন। কিন্তু 

বীর 
কেশয়ী আকিলীসের স্বদয়কুণডে প্রচণ্ড রোযা 
পুর্ববৎ জলিত রছিল। দূত মছোদয়েরা বিষ 
ব্দনে রাজশিবিরে গ্রত্যাগমন করিলে রাজচক্রবস্তী 
জিজানা করিলেন, ছে গ্রশংলাতাজন অদিশ্ু)স্।! 
হে শ্রীক্কুলের গৌরব! কি সংবাদ? তোমরা 
কি কৃতকার্য হইয়াছ? অনিন্্যস্ উত্তর করিলেন।_ 
মহারাজ | বীরকেশরী অকিলীস্ এ মেনার 
ছিতার্থে রণ করিতে নিতান্ত অনভিলাধুক। কল্য 
গরত্যুষে তিনি সাগরপথে হ্থদেশে ফিরিয়া যাইখেন। 
এ কুসংবাদে রাজচক্রবর্তীকে নিতান্ত কাতর ও 
উন্মনা দেখিয়া! রণছুর্ধণ ভে।ছিধ্ কছিলেন।--মহা' রাজ, 
এ ছুরস্ত গ্রগল্ভী মুঢ়ের নিকট আপনার দু গরেরণ 

কেন না, আপনার 

বিনীতভাবে তাছার আত্মক্লীধা শত গুণে বৃদ্ধি 

পাইয়াছে, তাছার যাঁছা ইচ্ছা গ্রে তাহাই করুক। 
হয়ত, কালে দেবতা তাগ্ীকে রণোত্মুক করি- 
বেন। এক্ষণে আমাদের কলের বিশ্রাম লাভ ্ঃ 
আবশ্বক। প্রতাবে হৈমবতী উদ! সনদর্শনা দশে তু? 
আপনি পদাতিক ও বাজীরাজী ও রখগ্রাধ পরি 
বেহিত হইয়া সমরক্ষেত্্রে বীরবীর্ধেয হ1খ) সমাং 
কর। দেখ, তাগ্যদেবীকি করেন। রণবিশারু 

.ভোমিঙ্ধের এতাদৃশী মন্ত্রণ। নেতৃগোত্রে প্রশংসনী 

ইইল। পরে সফলে গাঝ্রোখান করতঃ যে বাছা 
শিৰিরে বিরাম লাতার্থে গমন করিলেন। 

অস্তান্য সেতৃবৃদ্দ গ্ব ত্ব শিবিরে শ্বচ্ছনো নিদ্র।- 
দেবীর উৎসঙ্জ প্রদেশে বিরাদ করিতে লাগিলেদ। 
কিন্তু বিরামদারিনী রাজচক্রন্ভী আগেমেম্নন্র 
শিধিরে যেন অভিমানে প্রবেশ কৰিলেন না; 
ন্বতরাং লোৌকপাল ম্থোদয় দ্বেবীপ্রলাদে বঞ্চিত 
হইলেন। যেমন দ্ুকেশ! দেবী হীরীর প্রাণে 
দেবফুলপতি বৎকালে জাসার, কি শিলা, তৃষা" 
বর্ষণেষ্ছুক হুদ, বাতাবস্তে াকাশমণ্ডল এব 
প্রকার তৈরব রবে পরিপূর্ণ হয়, অথবা যেষন, কে? 
দেশে রপরূপ রাক্ষল নয়কুলের গ্রালাতি প্রায়ে আপ' 

বিকট মুখ ব্যার্দান করিবার অঞ্জে এক প্রকা: 
তাৰ শষ সে দেশে সঞ্চারিত ছয়. সেইরূপ রাগ 
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এগার মহারাজের হাছাকা পূর্বক জর্দা. রগপা ৫ 

যত বার স্িনি: এ 8৯ 

(েবরবর্তী বিপক্ষ পক্ষে প্রতি দুষ্টি..নিক্ষেপ . ? দী্ঘনশ্বাসে পূরিয়! উঠিল। 

রিলেন, অগ্নিকুণ্তমগুলীর একক সংগৃহীত জং" 
শির্নে তার দর্শনের অন, হইয়া উঠিল। 

নিলানীত নূরলী ও বেধু প্রতৃতি অন্তান্ত বিবিধ 
দীতযন্ত্ের মুমধুর বিশুদ্ধ তানলছ়্ে বিশ্রিত 
ফালাহল ধ্বনিতে -শ্রধণালয় যেন অবরুদ্ধ হুইয়! 
ঠিপ। বত বার তিনি স্বপৈন্তের প্রতি দৃষ্টি 
রিচালন! করিলেন, তাছাদিগের ০্রানন্দ অবস্থায় 
উনি গাক্ষেপ ও রোবে কেশ ছি'ড়িতে লাগিলেন। 
(তক্ষণ পরে যে শব্যাক্ষেত্র হুর্ভাবনারূপ কৃষীবল 
টা্গ কণ্টকময় করিয়াছিল, সে শধ্যা পরিত্যাগ 

[রিয়া মহারাজ গাজ্োখান করিলেন। 
প্রথমে বক্ষদেশ ন্বর্ণকবচে আবৃত করিলেন। 

পরে পরযুগে গুন্ধর পান্কাদ্বর বাধিলেন। এবং 
ষ্ঠদেশে এক প্রশস্ত পিঙ্গলবর্ণ সিংহ্চর্্ম ধারণ 
করিয়! দক্ষিণ হস্তে স্বীয় হুদীর্য শুপ লইলেন। 
নদপ্রিক বারকেশরী মানিনুযুলও স্বশিবিরে সৈন্ের 
দিপানিত ব্যাকুলতাযর় নিদ্রা পরিহুরণ 
রিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের বেশ 
বঙ্ঠাম করিয়া স্বীয় রা-ভ্রাতার শিবিরাভিমুখে 
বাত! করিতেছেন, এমত সময়ে পথিমধে] রখীদ্বয়ের 
[মাগমন হুইল। কনিষ্ঠ কছিলেন, ছে বন্দনীক | 
হাপনি কি নিমিত্ত এ সময়ে এ পরিচ্ছদে শয্য| 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার কি এই ইচ্ছা যে 
বপুদলে কোন গুপ্তচরকে গুপ্তভাবে প্রেরণ করেন! 
«ঘের [তিমিরময় রজনীযোগে এ অসাধ্য অভীষ্ট 
সন্ধি করিতে কাছার সাধ্য হইবে। 

রা চক্রবর্তী উত্তর করিলেন, ছে ভ্রাতঃ ! আছি, 

মংন্্রণার্থে বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের শিবিরে যাত্রা 
করিতেছি । আমার বিলক্ণ বোধ হইতেছে যে, 
দবকুলপতি প্রিয়াম্নন্দন অরিন্দম ছেক্টরের নিতান্ত 
পক্ষ হুইয়াছেন। নতুবা কোন একেশবর নবযোনি 
ধলী এরূশ অদ্ভুত কর্ম করিতে পারে। মনে 

করিয়া, দেখ, গত দিবসে এ ছুর্দাস্ত অশান্ত ব্যক্তি 
কি না করিয়াছিল। গ্রীক্সেনার স্থতিপথ হুইতে 
ইছার অদ্ধিতীর পরাক্রমের উভ্ভাপ কি শী দুরারুত 
হইবে | “হে দেবপুই ভ্রাতঃ| রিপুকুলআ্রাস আরাস্ 
ও অন্যান্ত নুহজ্জনকে গিয়! ডাকিয়। আন। আহি 
বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের সঙ্গিকটে যাই । মহারাজ 
এইরূপে প্রিক়্ জাতার নিকট বিদায় লইরা বিজ্ঞবর 
মেস্তরের শিবিরে 'প্রবেশপূর্বক দ্েখিলেন, প্রাচীন. 

কালে দিজা পরিয়ার ক 
সা উপস্থিত হইলে ফেব। কারণ 'কছ। 
নীরবে আবার নিকটধর্ভা হইলে ভোর: 

আমি সেই হুততাগা আগেমেম্দম্, যাহাকে বে 
রাজ সৃত্তয় বিপদধার্ণবে মস্ত করিয়াছেন । এ সরব! 
হইতে যে আমি কি প্রকারে নিল্বত্তি পাই, এই 
সম্পর্কে তোমার পরাবর্শাভিলাবে একপ স্থানে 
আলিয়াছি। আবি ভূর্তাবনায় একেবারে যেন... 
জীবন্মত ও হুতজ্ঞান। হে তাত | দেখ, রণরুর্ধার . 
হেক্টর শ্ববলে আমাদের শিবিরধারে থান! দিবা 
রহিয়াছে । কেজানে তাছার কৌশলে অস্ত নিশা- 
কালে আষার কি অনিষ্ট ঘটে। বিজঞাবর সঙ্গে 
চনে কহিলেন, বস! আগেমেম্ম্| আমার 
বিষেচনায় ভ্রিদশাধিপতি হেক্টরকে এত দুর আমা- 
মের অপকার করিতে দিবেন। কিন্ত চল, আমরা 
উভয়ে অন্ঠান্ত নেচ্বৃন্দের সহিত এ বিবয়ের পরা- 
মর্শ করিগে। আমর! যে বিষষ বিপজ্জালে বেটিত, 
তাছার কোন সন্দেহ নাই। এই কছিয়! বৃন্ধবর 
আস্তে ব্যস্তে রণশগ্রা ধারণ করিয়! রালচক্রবনতীর 
সভিত দেবোপম জ্ঞানী অদিছ্াাগের শিবিরে গমন 
করিলেন। অদিদ্যুল অতঙ্ীপ্র বীরঘ্বয়ের আহ্বানে 
শিবিরের বহির্গত হইলেন। পরে তিন জনে একত্রে 
রণহুর্শধ ভোমিদের শিবির-সন্গিকটে দেখিলেন 
যে, বীরকেশরী রণপজঙ্জায নিসা যাইতেছেন। 
তাছার চতুষ্পার্্ে শূলীদলের চ্যুত শুলাগ্র বিছ্যাতের 
স্তায় চকুমকু করিতেছে। প্রাচীন রণলিংহ পদ- 
গর্শনে নুগু রখীর নিদ্রাত্গ করিরা কহিলেন, হে 
স্তোমিদ! একাল নিশাকালে কি তোমার স্ৃশ 
ৰীর পুরুষের এরূপ শয়ন উচিত। বপবিশারদ 
ভোমিদ্ রলাত্তিশৃণ্ত জনক আর আছে। এসৈস্ছে কি 
কোন বুষক পুরুষ নাই, থে সে তোমাকে বিরা্ 
সাধনে অবকাশ দান করে। এই কছিয়া চারি 
জন প্র্থরীর্গিগের দিকে চলিলেন। যেমন বন্ত পণুময় 
বনের নিকটে মাঁংসাছারী পণ্ডগণের দুরস্কিত ঘোয় 
নিনাদ শ্রবণে সতর্ক হৃহয়া বেধপালদপের| স্ব দ্য 
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যেষপালের রক্ষার্থে বরামাযিনী সিরা জলা্জলি 

দিয় অন্ত হস্তে জাগিয়া খাকে, বীরবরের! দেখিলেন 
যে, গ্রহ্রীদল অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে। বৃদ্ধধর 
সন্তোযোজি ও সাহযোত্েজক চনে ক্ছিলেন, হে 
ব্সদল! প্রহ্রী-কারধ্য সমাধ! করিতে হইলে বীর 
বার্ধ)শালী জনগণের এই্রূপই উচিত। অতএব 
তোমরাই ধন্ত! এই কহিয়। বীরধরেরা পরিখা 
পার হইয়া এক শবশুষ্ত স্থলে বলিক্কা দিভূতে নান! 
উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। | 

বিজ্ঞধর নেস্তর কহিলেন, আমাদের মধ্যে এমত 
সাহসিক ব্যক্তি কে আছে যে, সে গুধচর-কার্ষে) 
রুতকার্ধ) হইতে পায়ে। বপবিশারদ ভোমিদ্ কছিলেন, 
আমার সাহুলপু হৃদয় এ কঠিন কর্মে আমাকে 
উত্সাহ প্রদান করে, ভবে যদি আমি কোন একজন 
সঙ্গী পাই, তাহা! হইলে মলোরঙ্গের আরও বুদ্ধি 
হয়। বীরবরের এই কথা শুনিয়া! অনেকেই তাহার 
সজে বাইবার প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু তিনি কেবল 
বিবিধ কৌশলী অদিনুযসকে সহচর করিতে ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিলেন। বাৌরদ্বর হছন্পবেশে ধরিলেন। 
এবং অতি তীক্ষ অন্তর সকল দেছাচ্ছাদনশবন্ত্রে 
গোপনে সঙ্গে লইলেন। উভয়ে যাত্রা! করিতেছেন, 
এমত সময়ে দেবী আথেনী বায়ুপথে একটি বক 
পক্ষী উড়াইলেন। ন্তকাং ঘোর তিমিরযোগে 
বীরধুগল সেই শুভ শকুন দেখিতে পাইলেন ন1। 
তথাচ পক্ষপরিচালনার শবে দেবাদত লক্ষণ 

তঠাছাদিগের বোধগম্য হইল। ম্ভাদেবার বিবিধ 
স্ততি করণান্তে লিংহ্দ্য় ছবোর অন্ধকারময় রজলী 
যোগে শবরাশি, ত্র অন্ত্রত্তপ ও কৃষ্ণষণ শোিত- 
কআোতৈর মধ) দিয়া নির্ভয় হাদয়ে রিপুদলা ভিযুখে 
নারৰে চলিজেন। 

কতক্ষণ পরে দ্েহাকৃতি অধিন্যুস কিং 
অগ্রীলর ছুইয়। সচর়কে অতি মৃদুত্বরে কহিলেন, 
ছে সখেন্োমিদ! বোধ হয়। যেন কোন একজন 

অরিপক্ষের শিবিরদেশ হইতে এদিকে আলিতেছে। 
'ঘামি এক আগন্তক জনের পদধ্বনি 
পাইতেছি। কিন্ত এ কি কোন গুপ্তচর, ল। 
তক্কর মৃতদেহ হইতে বস্্াদি চুগ্িকরণাতিলাষে 
আিতেছে, এ নির্ণর করা ছুফর। আইল] আমর! 
উচ্ধাফে আমাদিগের শিবিরাতিমুখে যাইতে দি। 
পরে পশ্চান্তাগ হইতে উদ্থার পলাস্বজের পথ রুদ্ধ 
অতি সহজ হইবে । এই কছিয়! বারঘর মৃতদেছ- 
পুগ্জমধ্যে তৃত্লশাষী হুইলেন। অভাগা আগন্ধক, 
অকুতোতযে ও ক্রতগষনে প্রীক শিবিরাতিমুখে 

শুনিতে 

চলিতে টি অক্মাথ: নর: গ্াজোখান 
করিয়া ভাঙার পচ্চাতে ধাবযান হইলেন। যেখন 
তীক্ষদণ্ড শুনকঘয় বনপথে আর্ভনিনার্দী কুরঙ্গ কি 
শশকের পশ্চাতে ধাবমান হয়, বীর্য সেইন্প 
পলায়নোগুখ চত্ঠের অতিমুখে উর্ধস্বালে প্রাণপণে 
দৌড়িলেন। মহাতক্কে অভাগা সহসা গতিহথীন 
হইল। এবং অকাতরে কছিল, প্হে বীরহয়। 
তোমরা আমার প্রাণদও করিও না । আমাকে 
রণবন্দথী করিয়া রাখ, আমার নাম দোলন। 
আমার পিতা আঙষাকে যুক্ত করিতে অনেক অর্থ 
দিবেন, ভাছার কোন সন্দেহ নাই?) কেন লা আমি 
তাছার একমাজ পুত্র ।” প্রিয়ন্বণ অঙ্গিম্যস্ গ্রিক" 
বচনে কঞ্িলেন, “ছে দোলন, তোমার তয় নাই। 
তোমাকে বধ করিলে আমাদের কি ফল জাত 
হইবে?' কিন্ত তুমি আমাদের স্থিত চাতুরি করিও 
না, করিলে প্রচুর দণ্ড পাইবে । হেক্টর কোথায়? 
এ্রবং শিবিরের কোন্ পার্খে লৈন্ুদল নিতান্ত ক্লান্ত 
অবস্থায় পিদ্রার বশীভূত হইয়া! কছিয়াছে? দোলন 

রোদন করিতে করিতে ক্ছিল, প্হায়! হেকৃটরই 
আমার এই বিপদের হেতু! সে আমাকে নাল 
লোভ দেখাইয়া এই পথের পথিক করিয়াছে। 
তাহার লছিত নেতৃবৃন্দ দেবযোনি ঈমুযুসের সমাধি-: 
মন্দির-সন্পিধানে পরামর্শ করিতেছে। কোন 
বিচক্ষণ বার শিবির রক্ষা কর্মে নিযুক্ত নাই। তথাচ 
স্থানে স্থানে যোধচক় অন্তর ধারণ করতঃ অতি সতর্কে 
আছে, কিন্ত যদি তোমষর! শিবিরে প্রবেশ করিতে 
চাছঃ ভবে যে দিকে ট্রা্ীয়া দেশের নরপতি হীন্ব;স্ 
শয়ন করতেছেন, সেই দিকে বাও। কেপ দা, 
নরেশ্র কেবল অন্ত সাহুংকালে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন, এবং তাহার সঙ্গীবর্গা পথ্শ্রান্ত হুইয় 
নিতাঞ্ত অসাবধানে !নজ্রাদেবীর সেবা কারতেছে। 
রাজেশ্বর হ্রীন্াসের অশ্বাবলী অ্রিসভুবনে অতুল, 
তাহার রথ নুবর্পরজতে নির্শিত, এবং তাহার চৈম 
বর্দ এতাদৃশ অঙ্কুপম যে, তাছা! কেব্ল দেববার 
পুরুষেরই উপযুক্ত । হে নিপুবিযুখকারী বীরদ্বয়। 
মেধ, আমি তোমাদের সম্মুখে সত্য ব্যতাঁত মিথ্যা 
কহি না, অতএব তোবর। আমাকে, হয়ত, রণবন্দী 
করিয়া শিবিরে প্রেরণ কর, নচেৎ এস্থলে গাড় 
বন্ধনে বন্ধন করিয়া! রাখিয়া বাও।” প্রাণতয়ে 
বিকলাত্মা দোলন এইরূপে গরিপুছয়ের নিকট কাকুতি 
মিনতি করিতেছেন, এমত সময়ে নির্ঘরহ্বদয় ভোমিছ্ 
স্হ্স! তাহার গলছেশে প্রচও খড়গ খাত করিলেন | 

বন্ধক ছি হইয়। ভূঙ্তলে পড়িল। 
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তৎপরে বীর অতি সাবধানে ট্াকীয়া ডে সৈন্তা হয চলেন, এবং স্পা তাছা'দ ৯. 

খাক্রৎণ করিলেন, পনেক বারপুরুষ শমনাগারে 
চলিপেন। রাগেশ্বর হ্ীনাস্ও অকালে কালগ্রাসে 
গ়িলেন, রাজার অনুপমা অস্বাবলী একজে বন্ধন 
করিয়া বারয় শিবিবাতিমুখে অতি ক্রুতবেগে 
চলিতে লাগিলেন। ট্রর-সৈন্তে সহস। মহাকেোলাহল- 

ধ্বনি হইয়া উঠিল। 
এ দিকে বীরদ্বর হীন্াস্ রাজেশের অসশ অশ্ব" 

বঙগী অপহরণ করিয়া! আগুগতিতে স্থদলে রণাতি- 
মুখে ৯পিলেন। যে স্থলে রাজচত্র্ভী 
আগেমেম্নন্ ও বৃদ্ধ ন্ভ্েরাদি পরিখার সানকটে 
নিভৃতে বাসয়াছিলেন, সে স্থলে আগন্তক বীরঘ্বয়ের 
পরধ্বনি শ্রুত হইলে রাও্চক্রংসী ভ্রস্ত ও সোৎক 
তাবে ন্ত্যেরা্দি সঙ্গী জনকে কহিলেন, প্যোধ হুয় 
ক্িপয় অশ্বারোহী অন পদাতিকদলে অতিজ্রত 
গতিতে এ [দকে আসিতেছে । অতএব সকলে 
মাংধাণ।” এক জন কলিতলন, "এ টবীনহে, এ 
দ্ধ, বিবিধ কৌশলশালী অদিস্থ)স্ ও রিপুগর্ব- 
খ্র্বকারী স্তোমিদ্ কয়েকটি রপতুরজ সঙ্গে করিয়া 
আসিতেছে ।” রাঁঞ্জা মিক্রত্বরকে অহিত্রচ্ছলে 
দর্শন করিয়া পরমাহলাদে কছিলেন, “ছে গ্রীকৃকৃশ- 
ঠৌরব-ঝবি অদিশ্/স্, তোমাকে কোন দেব এ 
রত প্রসাদ জান করিয়াছেন, তৃমি কি এই অন্থাবলী 
অংশুষালীর একচক্র রথ হইতে €ৌশলচক্রে 
অপহরণ করিয়াছ, এরূপ অপরূপ অশ্বাধংলী কি আর 
এ বিশ্বে আছে?” 

মছ্ঘোস অনিম্থযস্ রাজগ্রবীর ত্রীন্াপের নিধন 
ও ৰাজীরাজীর অপহরণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন 
করিলে, সকলে আনন্দচিত্তে শিবিরে গন করিলেন, 
কান্ত বীরধুগল চলোর্তি সাগরে রক্ঞার্্র দেছ অবগাহন 
করতঃ হ্বরভি তৈলে ম্ববাসিত করিলেন। 
পরে সুথাস্ত ভ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া প্রথমে মছা- 
দেবী আথেনীর তর্পণার্থে ভুতলে কিঞিৎ হুর 
'পঞ্চন করতঃ অবশিষ্ট ভাগ হটন্বায়ে পান করিতে 
পিলেন। 

তি ৯ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
হেষাজিনী দেবী-উব! বরা্পতি অরুণের শখ্য। 

শরিত্যাগ করিয়। মরামরকুলে আলোক বিওরণার্থে 
গাজেখান করিলেন । নেবকু লেজ বিবাদদেবীনানী 
কলচ্কারিনী নিষ্কপ! দেবীকে রণে।ৎলাহ প্রদধানার্থে 

২র-”্৩১ 

কৌশলফুশল বহ্যোস গ্ববিগ্যুনর 
দীড়াইরা তৈরবে হুহককার ধ্বনি কি 
স্বধায়ার গ্রীকৃষোধবৃন্ধতে রণাললারিয় 1 ১ 

আর কেহই সাগরপথে অগ্মতৃষিতে প্রভ্যা টানি 
করিতে তৎপর. হইলেন না। রাকা 
উচৈঃস্বরে বীরনিকরকে সমরসঙ্জা ধারণ করিতে 
অনুধতি দিলেন। এবং আপনি বিবিধ বিচিঞ . 
ঝপপরিচ্ছদধে হ্বীয় মহাকার লমাচ্ছাদন করিলেদ।! 
হ্ষব্র্দের বিভা নতোষগুল পর্যন্ত তাতিতে 
লাগিল। গ্রীকৃকুলহিভবিনী 'দেবকুলরাণী হীরা ও 
বিজ্ঞকুলারাধ্যা দেবী আখেনী রাজসেনানীর 
উতৎসাছার্থে অ:কাশে কুলিশনাদ করিলেন। বাররাজী 
রাজচক্রভাঁর সহিত পদব্রজে শিবির হইতে 
রণক্ষ্ত্রোভিমুখে বহিগ্ত হইলেন। সারবিবৃন্দ 
বাতীরাজ্ধীর সহিত শ্তন্দনবৃন্দ পশ্চাতে পশ্চাতে 
আনিতে লাগিল। চতুন্দিক বিভীবণ কোলাহল . 
পরিপূর্ণ হইল। 

ও দ্বিকে এক প্রত্যস্তপর্বতের ।শরোদেশে 
এরনগরায় সেনা রণকার্যার্থে হুসঙ্ছ হইল। 
এনেশাদি বীরবরেরা অমরাকৃতিতে বারকেশরী 
হেক্টরের চতুম্পার্শে দণ্ডাক্বমান হুইলেন। যেন 
কোন কুলক্ষণ নক্ষব্রে ঘনাচ্ছন্ন আকাশে উদয় হুইর! 
ক্ষপমাত্রে শ্বীর অণ্ডতভ বিভায় অবঙল ঘটনার 
বিতা|ষকায় দর্শক জনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার 
করতঃ পুনরায় ম্ঘোবৃত হয়, বীরক্শেরী ট্রয়নগণীয় 
সৈগ্মধ্যে গ্রীকৃপৈপ্ভের দর্শনপথে সেইরূপ প্রতীয়মান 
হইতে লাগিলেন ) এবং তাহার বর্শ হইতে যেন 
এক প্রকার কালাম তেজ বাহুর হইতে লাগিল। 

যেমন কোন ধনী অনের শম্ক্ষেরে কযাধলের 
অস্্াধাতে শন্তশ্ীষ চতুদ্দিকে পতিত থাকে, সেইরূ” 
ছুই পক্ষ হইতে খীরবৃন্দ ভূতলশারী হইতে 
লাগিল। নিষ্কুপা কলহুকার্চনী বিধাদদেধী 
হদয়ানন্দে উচ্চ চীৎকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন) 
কিন্তু অচ্ভান্ট দেব দেবার] স্বীয় স্বীয় মন্থর মন্দির 
হইতে রপক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেদ। 

যে সময়ে আটবিক জন অটবী প্রদেশে নান! বৃক্ষ 
কাটিতে কাচিতে ক্ষুধার্ত হইয়া ক্ষণকাল নিজ লিত্য 
ক্রিয়ায় পরাদুখ হয়, ও আহারাদি ক্রিস্কাতে 
ছুৎপিপাসা নিবারণ করে, সেই কাল উপস্থৃত 
হইল। দিনকর আকাশবগুলের মবাস্থলে অবাস্থতি 
করিতে লাগিলেন। রাজচক্রন্তী সৈভতাধাক্ষ 

সা 
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যছোদয় হর্ষাক্ষ-পরাক্রষে রিপুবৃাছে প্রবেশ করিলেন। 
অনেকানেক রলী জন অকালে শমনালয়ে গহন 
করিতে লাগিলেন। যেমন রজদন্ত শোপিতাক্ত 
ক্রমশালী পরাক্রমী মৃগরাছকে। শাবকবৃন্দ নাশ 
করিতে দেখিলেও কুরঙ্গ তাহাকে কোন বাধ! ঘ্েয় 
মা, বরঞ্চ কম্পিত হৃদয়ে ভর্ধখাপে গ্রহন কাননপথ 
দিয়! পলায়ন করে, সেইরূপ ট্ুর-দলস্থ কোন নেতার 
এতাদৃুশ সাহস হুইল ন1 যে, তিনি. রাজচক্রংস্তাঁর 
সন্ুধবন্তা হই] তাহাকে নিবারণ করেন। যেমন 
ঘোর দাবানল প্রবল বান্ুবলে ভুর্বধার হুইলে 
চতুর্দিকে বৃক্ষশাখাবলী তাহার শিখাব্রাসে তণ্মসাৎ 
ছুইয়া যায়, সেইন্ূপ রাঘচক্রবর্ভীর অস্ত্রাঘধাতে 
রিপুদল পড়িতে লাগিল। পদাতিক পদাত্তিকে 
ঘোর রণছইল। সাম্বীদলের সিংহনিনাম অস্বাবজীর 
ছেষ| রবে মিশ্রিত হুইয়া কোলাহছলে রণক্ষেত্র পূর্ণ 
করিল। উত্তয় দলে অগণ্য রবীগণ আন্মবনাদে 

প্রাপত্যাগ করিল। এ সময়ে কুলিশ-নিক্ষেগী 
দেবেজী অরিন্দম হেকৃটরকে এ স্থল হইতে দুরে 
রাখিলেন। ম্ুতরাং তাহার বিনে ট্রপনগরস্থ 
লেনা রণরজে ভজোৎসাহ হুইল, এবং রাজচক্রবর্তীর 
খআনিবার্ধ্য বীরবীর্য) সহা করিতে অক্ষম ছুইয়! নগরাতি- 
সুখে ধাবমান হইতে লাগিল । যেমন ক্ষুধাতুর কেশরা 
ভীবণ নিনাদে কোন মেব কিন্বা। বুধপাল আক্রমণ 
করিলে পণুকুল উর্ধশ্বাসে পলায়ন করে, এবং 
পম্চাতে পড়িলে যে সে ছর্দাত্ত রিপুর গ্রাসে পড়িবে, 
এই আশঙ্কার সকলেরই পুরঃসর হুইবার প্রয়াসে 
বথাসাঁধ্য বেগে ধাবমান হর, এবং সকলেরই এই দৃঢ় 
অধ্যবসায়ে যুখমধ্যে এক মহ! বিষম গোলষোগ 
উপস্থিত হুয়। এবং এ উবার পর্চাপনে ও শৃঙ্গাধাতে 
গতিহীন হইয়া! পড়ে, সেইরপ ট্রনস্থ সৈম্ভদল 
সণক্ষেত্র হইতে পলায়নতৎ্পর হুইল। যাহার! 
বাহার! ছুর্তাগ্যক্রমে সর্বপশ্চাতে পড়িল, কেশরার 
স্টায় রাজচক্রব্ভী প্রচণ্ডাধাতে তাহাদ্গের প্রাণদণ্ড 
করিতে লাগিলেন। অনেকানেক রখীশুদ্ত রখ 
ঘোর ঘর্থরে নগরাভিযুখে ধাইল। কিন্ত লে সকল 
রথের অলঙ্কারত্বদ্ূপ বীরবরেরা ধরাতঙলে পাড়র। 

গছানন্দ, প্রেষানন্দ, জ্ষেহানন্দ--এ সকলে ভীবনা- 
»ন্বের সহিত জলাঞ্জলি দিলেন । এইরূপে রাজ- 
চক্রচন্ত প্রায় নগরতোরণ পর্যন্ত গমন করিলেন। 
ইছ1. দেখিয়া দেবকুলপিতা অমরাবতী হইতে 
উৎসফেনি ঈগডাশিরঃ প্রদেশে উপনীত ছইলেন, 
এবং হৈষবতী দেবদূতী ঈরীবাকে কিলেন, “ছে 
হেযাজিনি! ভুষি ভ্রতগতিতে বীরকেশরী হেক্টরকে 

গি কহ, বে যতক্ষণ প্রীকূসৈভাব্যক্ষ রা'জচক্রফ্ত 
আগেমেম্নন্ শূল বা শর নিক্ষেপণে ক্ষতাজ হু. 
রণে তঙ্গ না৷ দেন, ততক্ষণ প্রিরা ম্পুক্ যেন বং | 
রূপে প্রবৃত্ত না হন, বরঞ্চ অস্তান্ত বীরপুঞ্জকে 
রণাক্রির়। সাধনার্থে উৎসাহ প্রধান করেন।” যেমন 

বায়ুতরজ বাযুপথে চলে, দ্বেবদূতী সেই গতিতে 
যেন শুন্তদেণ ভেদ করিয়া বীরকেশরীর কর্ণকুছরে 
দেবাদেশ প্রকাশ করিল। বীরকেশনী রখ হইতে 
ভূতলে লম্ফ দিয়! ভয়াবহবল যোধদলকে আশ্বাস 
প্রদান করিলেন। বীরমিংছের পিংহনিলাদে ও 
তাছার বীরাকৃতি সন্দ্শনে সে রণক্ষেত্রে ভ'রুতাও 
যেন একেবানে আত্মস্বভাব বিস্মৃত হুহস্া বীর- 
কার্ষ্যোপযোগ্নী হইয়া উঠিল। রাচত্রবর্তীও 
অলামান্ত পরাক্রমে রিপুদলকে,দলিতে লাগিলেন। 

ঈপীছুয় নামক অস্তেনরের এক পুরে বীরঘর্পে 
রাচক্রবস্তার/সম্মুখবস্তা হছুইল। কিন্তু রাজচক্রেব্ভার 
তীষণ শুল্লাখাতে ভূতলে পতিত হইয়া আপন 
মষপরিনীত1 বনিতার অপরূপ রূপলাবণ্যাদি দর্শন 
আশায় চিরকালের নিমিত * জলাঞ্জলি দিলেন। 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার এতারৃশ স্ুরবস্থা অবলোকনে করন 
নামে বীরপুরুষ মহা ক্ুষ্টভাবে 'তীক্ষাতম কুদ্ত ছার 
লোকান্ত রাজ আগেমেম্ননের বানু ভেদ করিলেন। 
তত্রাচ রাওচক্রব্ভী রপরনে বিরত না হইয়। 
তীমপ্রহারী কয়নকে তীম গ্রহারে ষমালয়ে 
প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে যেষন 
গর্ভবতী রমনী লছসা প্রসব বেদনায় কাতর! 
হয়। এবং লে অসহা পীড়ায় তাহার হলাদ 
শিখিল ও অবশ হয়, রাজসার্বতৌমও 
সেইরবপ বিকল হুওতঃ ক্রত রখারোহণ করিয়া এ 
সারখথিকে শিবিরাভিমুখে রথ চালাইতে আজ্ঞা 
দিলেন। কশাখাতে অস্থাবলী এরূপ দ্রুত ধাবনে 
ছর্্মজনিত ফেনায় আবৃতুহইল। এইরূপে ঘোরতর 
রণ করিয়া অধিকারী যছোদয় যুন্ধকর্টে তঙগ 
দিলেন। তঙদর্শনে প্রিয়া ম্পুত্র কুলচূড়াৰশি হেক্টরের 
্মরণপথে ছেবাদেশ আরূঢ হুইল। যেমন কোন 
ব্যাধ শুত্রদস্ত শুনকবৃন্দকে কোন বরাহ কিনব! 
পিংহকে আক্রমণ করিতে লাহুল প্রদান করে, 
সেইরূপ রিপুসুদন স্কন্দোপম অরিন্দম হেকুটর 
স্ববলকে অগ্রসর হইতে অন্গুমতি দিলেন। এবং 
যেমন প্রচণ্ড বাতা আকাশম্ুঞুল হইতে কোন 
কোন লষয়ে নীলো্মর সাগর 
আপনিও সেইন্পে রিপুদ্ধলে প্রবেশ করিলেন। 

'আক্রষণ করে। 

ঘোরতর রণ হইল। অনেকানেক বীরবর ভূতলে 



পন" ,করিলেন। কি নেতা, কি ও বাকি, 

$.9হই তাহার শরসংঘাতে অব্যাহতি পাইল ন1। 
রর গ্রবল বায়ুবলে দলদল আন্দোলিত: হইলে 
তরঙসমূছ হইতে শাকাশপথে জগগ্য ফেনকণা 

উড়িয়া পড়িতে থাকে, সেইন্সপ প্রকাণ্ড বীরবরের 
গ্রচও মণ্ডাধাতেঞ মন্তকমণ্ডল চতুর্দিকে পতিত 
হইতে লাগিল। এরূপ ভয়াবহ টন! দর্শনে 

কৌশলশালী অদিন্যুস্ রপছুর্দ্দ ভোবিদূকে আহ্বান 
করিয়। কাঁছলেন,_প্সখে, আমরা কি সছনা বাঁর- 

বীর্য গরহত হইলাম 1 এই কহিয়া উভয়ে ট্ররস্থ 
সৈন্তদল আক্রমণ করিলেন। যেষন ভীবপদস্ত 
বরাহদ্বর় আক্রমী শ্বচক্রকে আক্রমিয়া জণ্ড তগ্ 
করে, বীরৎয় রিপুচয়কে সেইব্প করিলেন! 
রিপুমর্দন হেক্টর রিপুত্বকে দুর হইতে দেখিয়া 
তাহাদের অভিমুখে ত্ছস্কারে ধাবমান হইলেন, 
সেকাল হ্হুঙ্কার শ্রবণে বণবিশারদ ভোমিদ 
শশন্ধচত্তে নুচঠ্র অদি্যুস্কে কছিলেন।--লখে, 
এ দেখ, ভয়ঙ্কর হেক্টর যেন নিধনতরঙ্গরূপে 
এ দিকে বছিতেছে, আইস, দেখি আমাদের ভাগ্যে 
কিআছে।” এই কছিয়া পছুর্ধদ স্েম্দি আপন 

শুল আগন্তক বীরহ্্ধযক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ 
করলেন। রিপুধাতী অস্রর দেবদত্ব কিরীটে 
লাগিল। 

এক পার্খ্ব হছইতেবীর হুন্দর্কন্দর এক নিশিত 
শর শরাসনে যোজন! করির! রণ-ছুর্দ্দ ভোমিদের 
পদবিদ্ধন করিয়া আনন্দরবে কছিলেন,_“ছে 
পরন্তপ ভোমিদ! আমার শর চাপ হইতে বৃথা 
নিক্ষিগু হয় না। কিন্ত আক্ষেপের হ্যিয় এই 
যে, তোমার উদরদেশ ভিন্ন করিয়া তোমাকে 
চিররণবিরত করিতে পারে নাই।” অকুতোভয় 
ভেমিদ্ উত্তর করিলেন,_রে ধন্বা, রে গ্রানিকারক, 
রে অপকালক্কৃত অঙনাকুলপ্রিয় ছুর্মাত! তোর 
অন্রধাতে আমার কি হুইতে পারে? (তোর অস্ত 
নিক্ষেপণ অবলা রমণী ও শিশুর স্টায়। তোর 
যদি রণস্পৃহ! থাকে, তবে সন্পুখ-রণে বিমুখ হুইস্ 
কেন?” বিখ্যাত শুী সখা অনিন্যস পরম যত্বে 

তীর ক্ষতস্থল হইতে টানিয়! বাহির করিলে, 
ভ্োযিদ-ব্যিম যাতনায় অস্থির হুই়| রণস্থল হইতে 
শিবিরাতিমুখে রখারোহণে চলিলেন। শুলকুশল 
অদিন্স্ একাকী রণক্ষেত্রে রছিলেন, প্রাণ অপেক্ষা 
মান প্রিরতর বিবেচনায় প্রাণপণে ঘযুবিতে 
লাগিলেন। যেন গুল্মাবৃত বরাহুকে আক্রমপার্থে 
[কিরাতবৃন্দ শুনকবৃন্দ সহকারে গুয্ের চহুপ্পার্থে 
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আক্রমণ করিল। | রি 
সকল নামক রি বহাবীর পুরুষ নযোগে। বা 

অদনি্যুসের দৃঢ় কলকে “পুল নিক্ষেপ করিজ্েন $. 
অর ভুর্ভেত ফলক তেদ করিয়া কবচ ছির ভিজ টু 
করতঃ চপ পর্য্যস্ত তেদ করিল। কিছু সুনীল 
কমলান্দী দেবী আখথেনী এ প্রাণসংশয় আয... 
বীরেম্বরের শরীরাত্ন্তরে প্রবেশ করিতে হিল 

না। বশশ্বী অদিস্থ্যস্ বিষমাধাতে ব্যধিত হইয়া 
প্রহারকের প্রাণ সংহার করিলেন। 

শুল টানিয়! বাহির করিলেন। লোহরঞ্জনে বীর- 
দেছ যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীয়বরের এরই 
অবস্থা দেখির। উরস্থ যোধদল তাহার প্রতি 
ধাবমান হইলে তিনি উচ্চে আর্তনাদ করতঃ 
অপত হইতে লাগিলেন। 

্দ্ধপ্রির মানিলুাস্ রিপুকুলত্রোস আয়াস্কে 
কছিলেন,--প্সখে, বোধ হইতেছে, বেন মঞ্যোগ 
অনিন্যস্ সবরক্ষেত্রে আর্তনাদ করিতেছেন, কে জানে 
কৌশলীশ্রেন্ঠট কি বিপজ্জালে পরিবেছিত হহরা 
পড়িয়াছেন।” এই কহছিয়া বীরয় ফ্রতগতিতে স্বর 
লক্ষ্য করিয়া সমরক্ষেত্রের দিকে ধাবযান হুইলেন। 
কতক দুর গিয়া দেখিলেন, বে যেমন কোন এক 
শাথা-প্রশাধানয় বিবাপ-বিশি্ মুগ কিরাতের 
শরাধঘাতে ব্যধিত হইয়া রণপথ রক্তাভা করতঃ 
পলায়ন করে, মেস অনিন্থ্যস্ সেইরূপ রক্ত 
কলেবরে ধাবমান হুইতেছেন, এবং যেমন সেই 
ম্বগের পশ্চাতে পিল শৃগালজাল তত্য!ংসা- 
ভিলাষে দলবদ্ধ হুইরা তাঞার অনুসরণ করে, 
ট্ররন্গরস্থ যোধদল মহাযশাঃ অনিনুযুগ্যের 
বিনাশার্থে সেইরূপ হুহ্ষ্কার ধৰবনি করতঃ দলে দলে 
তাহার পণ্চাতে চলিতেছে) কিন্তু এতাদৃশ অবস্থায় 
দীর্ঘকেশর কেশনী সহসা নয়দাকাশে উদিত হইলে 
যেমন সে শৃগালদল ভয়ে জড়ীভূত হইয়া! পলায়ন 
করে, সেইদ্ধপ বলস্তস্তত্বরূপ রিপুজোস আয়াস্কে * 
দেখিয়! রিপুদলের সেই দশাই ঘটিল। এবং তাছান! 
প্রাণভয়ে দলভ্রই হুইরা, যে যে দিকে হ্বযোগ 
পাইল, সে সেই দিকে পলায়ন করিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিপ। কিন্তু যেমন বার্দ-গ্রসাদে 
মহাকাঁর নদআোতঃ পর্বত হইতে পন্তীর নিনাদে 
বহিত হইয়া কি বৃক্ষ, কি ওদ্া, কি পাবাণথণ্ড, 

পরে স্বহত্তে 



 স্গইয়া বার, সেইরূপ ছুর্ভে্ ফলকধারী. আয়াস্ 
অন্থ, পদাতিক, রথ, প্র$গাঘাতে লও তও 
ফারতে লাগিলেন। অনেক গেনা ভূতলশায়ী 
হইল, কিন্তু বীবয় হেক্টর এ ছুর্ঘটমার বিপু 
বিপর্ধও জানিতেন না। কেন না তিনি সৈস্মের 
ফামভাগে ক্ষমজ নদঘতটে রণব্যাপারে ব্যাপূত 
ছিলেন। যে সকল মহা মহা! বীর সে স্থলে 
সাহুসতরে ধুঝিতেছিলেন, তাহার! সকলেই বিধুখ 
হইলেন, পরে ভাম্বর-কিরীটী রা আয়াসের পরা- 
ক্রধ প্রকাশে বীর রোষে তদতিমুখে রথ পরিচালিত 
করিলেন। শত শত মুতদেছ ও অগ্ররাশি রখ- 
চক্রে চুর্দণ হইয়া রখ ও রখবাহন বাজীরাজীকে 
রক্তপ্লাবিত কিল। অরিন্দমের সমাগমে রিপুস্ধদ 
আয়াসের বীর-হৃদয়ে সস! বেন তয় সঞ্চার হইল, 
এহংং তিনি আপন হুর্তেন্ত ফলক ফেলিয়! 
আরক্তনয়মে শত্রুদলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ 
শিখিরাভিমুখে চলিলেন। যখন কোন ক্ষুধাতুর 
সিংহ বৃষপরিপূর্ণ গোষ্ঠ আক্রমপার্থে দেখা দের, 
তখন সে গোষ্ঠপ্িবে্টনকারী রক্ষকদল তীক্ষুদন্ত 
গুনকবৃাহ সহকারে তাহাকে নিবারণ করিবার অন্ত 
শলাকাবৃ্টি ও মুছযুছ বৃছদাকার অলাতাবজী 
প্রোজ্জলিত করিলে, যেমন সে পশুর়াজ কৃতকার্ধ্য 
না হইয়া! বিকট কটাক্ষে নিবারকদলকে অবহেল! 
করিয়। নিশাবসালে স্বগছ্বরে ফিিয়া যার, 
বীরেশ্বর আয়াস্কে এতদবস্থ দেখিয়া রিপুকুল 
আসে অলাঞল দেয়া তাহার অনুসরণ করিতে 
আর্ত করিলে উপল নামক যণন্বী রখী 
তাহাদিগকে নিবারণ কঞ্িতে লাগিলেন। কিন্তু 
দেবাকতি রখী স্ষন্দর তীক্ষতনম শরে তাছার দেছ 
ক্ষত করাতে তিনিও রণে বিমুখ হুইলেন। 
এইরূপে প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ রণানন্দে নিরা- 
নন্দ হওয়াতে রখ, পদাতিক, বাজীরাজী সকলে 
মাকোলাছলে কণভূমি পরিত্যাগপূর্বক শিবির 
ভিছুখে দৌড়িয়া চলিল। সৈশম্তদলের রণভঙ্গারব 
বীরকেশরী আকিলীসের শিখ্রাতান্তরে বেন 
প্রতিধবনিত ছইয়।! উঠিল। বাঁরবর সচকিতে 
বিশেষ প্রিয়পাঁ পাঞ্ঞক্ুস্কে আহ্বান করিয়। 
একত্র বহির্গিত হই গ্রীক্দলের ছরবন্থ! সম্দর্শনে 
লহ্ান্ত ব্দনে কছিলেনঃ “ছে প্রিষতষ! গ্রাকেরা 
যেদিন আমার পদতলে অবনত হুইবে, সে দিম 
আর অধিক ভুরব্ভতী নছে। ও দেখ ছুর্দান্ত 
ছেক্টরের কুস্তাস্কালনে ফি ফল হুইর়াছে। আন! 

: ম্বাহা অগ্জে পড়ে, গাহাই গসিবাধ। বলে বালী, 

রা 

কি 
রি 

বাকী: চি কোন্: যোধ তে 
রণে নিবারণ করিতে পায়ে? আমারও . 
হৃদ তাছার বাধে; সমরে ভূরি ভূরি কীপিয়া উঠ্ঠে।" 
লে যাহা হউক, তুমি এক্ষণে, পিতা নেস্ভরের 
নিকট হইতে রণবার্থা লইয়া! আইস!” পান্রক্লংস 
অমনি দেবোপম সখার আজ পানে গ্রবৃন্ত 
হইলেন। 

বৃদ্ধরাজ নেত্র পা্ররুস্কে সেহগরড বনে 
পিজাল] করিলেন,--”বৎল | তোষার ও দেবসদৃশ 
সধার মঙ্গল তো? দেখ তোমার সে প্রিয় 
বন্ধুর বিনে আমাদিগের কি ছূর্ঘটনা ন 
ঘটিতেছে 1? তুমি বদি পা? তবে তাহার 
রোষাগি নির্বাণ করিয়া তাহাকে আমাদগের 
সহকারার্৫থ আন, নচেৎ স্বয়ং তাহার বীরস্পারচ্ছদে 
স্বদেছ আচ্ছাদন করিয়া বপক্ষেত্ে দেখা দেও। 
দেখি, যদ এ ছলনার রিপুকুল ভয়াকুল হইয়া 
আমাদিগকে ক্ষণকাল ক্লান্তি দুগীকরণার্থে অথলর 
দেয়।” বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই কুমন্্রণায় আয়ুহীন পাক্রকু স্ 
উগ্প্লুস্কে কতিপয় যোধ কলকোপরি বহুন কারর! 
সেই স্থলে উপস্থিত হুইল। সরলহৃদয় পা্জরু,স্ 
রখঞ্জবীর উিপ্ল,স্কে এ হদয়কন্তণী অংশ্যায় দেখিয়া 
তাহার শুশ্রবাক্রয়ায় সবত্বে রত হইজেন। সুতরাং ' 
তদ্দণ্ডে সথার শিবিরে যাইতে পারিলেন না। 

রপক্ষেত্রে বিপক্ষদলে ঘোরতর রপ হইতে 
লাগিল। কিন্তু উ্ম্দল রিপুকুলবিনাশঙ্গারী 
ছেকৃ১য়ের সহকারে [দ্র্বাধে পরিখা পার &ঙতে 
লাগল। 

[নিভীক বন-শৃকর অথথ মৃগরাজতে আক্রমণ কারলে 
যেষন ব্যাধদল শুনকদলে কো” ওঙাক্ষুদস্ত । 

বিক্রমশালী পশ্ড ক্ষণ-নিক্ষিপ্ত শলাকামালা অবহ্লো 
করিয়া! গ্রথারক-দলকে সংহারার্থে তাবণশ গর্জন 
করতঃ তাহা দিগের প্রতি ধাবধান হয়, বার[সংং 
ছেঁক্ট॥ সেইন্প করিতে লাগিলেন, এংং যেমন যে, 
দলের অভিমুখে সে পণ্ড গোবভাপে তাপিত-চিভ 
হইয়। ধার, সেল তদণ্ডে প্রাপভয়ে পলায়লোনুধ 
ইয়, সেইন্পে নিধনতরজরূপ ছেকৃউরের ছুববার 
বাছবলরূপ শোতে গ্রাক্সেনারা রণে তঙজ দিয়। 
চতুদ্দিকে পলাইতে লাগিল। ট্রুয়নগরস্থ পদাতিক ৷ 
দল বীরকেশনীর লহিত লাহুসে পারখা পার হইল . 
কিন্তু রখাখোছী ও অশ্বারোহী বীঞ্দলের পক্ষে লে 
পারখাতরণে নানাবিব বাধ! 

পািছান্ধ উচচৈঃবরে কহিলেন,_পছে বীরবৃন্দ। 
আমার বিব্চেনার রথ ও অস্বারোহণে €. 
পরখাত্তরণক্রিয়। অন্তীব অবিবেচনায় ) কেন ন..-| 

দেখিয়া, পিপুদমী এ 

! 



"পাও অশ্থপমূছের বর্তমানতায় এ অপ্রশত্ত পথ রুদ্ধ 
চ১টীলে আমাণের বিষম বিপদের সম্ভবনা ।” 
'খারবরের এই ছিতোপদেশ ষাকা লফলেরই 
ঈনোনীত হইল । এবং চত্রজঙ্গলে সকলেই রখ ও 
ভুরলম হইতে ভূতলে লম্ফ দিয়া পদব্রহ্জে ধাবমান 
হঈলেন। প্রতি সৈল্তদলের পুরোভাগে স্ুন্দার বীর 
স্বর মহেঘাস এনেশ, রিপুমর্দন সপাঁদন, রিপুবংশ- 

কিংস মৌকল প্রসৃতি নেতৃবর্গ ভহস্কার নিলাদে 
পরিখা পার হইলেন। এবং এক এক হবার দিয়া 
শিবিরাতিমুখে : চলিলেন। যেমন হেযস্তাত্তে 
বারিদপটলী তুঁষারকণ| বুষ্তি করে, সেইরূপ উতয় 
দজ চইতে চতৃদ্দিকে অন্ত্রজাল পড়িতে লাগিল। 
এবং বীরকুলের শিরন্্রাণ নিস্ত্িংশপুজে বাজিয়। ঝন্ 
ঝনস্বন্নে শিবিরদেশ পরিপুর্ণ করিল' দেবদেধী 
গ্রীকদলের এ ছুরবস্থা সন্দর্শনে হৈমহর্মযময়ী 
অমরাবতীতে পরম নিরানন্দ হইলেন | দেব- 
কঙগাস্তের প্রেংসে কেছই কিছু করিতে পারিলেন না। 
যে স্কলে রিপুকুলাস্তক হেক্টর প্রিয় ভাতা রিপুদমন 
পঙ্গিদ্ধায়ের সঙ্ককারে মহছাছবে প্রবৃত্ত ছিলেন, সে 
স্থলে তাহার! উভয়ে আকাশমার্জে এক অদ্ভুত শকুন 
দেখিতে পাইলেন। সহসা! এক কিক্রমশালী 
পক্ষিরাজ রক্তাক্ত ক্রমে এক প্রকণগুকলেবর বিষধর 

ধারণ করিয়। উড়িতেছে। তীব্র বেদনাও ভূঞ্জজযের 

জজ আকুঞ্চিত হইতেছে, তথা5 সে বৈরি" 
নর্ধাতনার্থে তাহার গ্রীবাদেশে দংশন করিল। 
সক্ষিরাজ এ অসহনীগ্ঘ দংশন-পীড়ার কাকোদরকে 
ঢাড়িয়া জিলে সে ভূতলে সৈশ্ভমধ্যে পড়িল। 
পক্ষিরাজ শুণ্ভ ক্রমে শ্বনীড়ে উড়িয়া চলিল। 
শলিত্ধ্যয় বীর ভ্রাতাকে কছিলেন, “ছে হেক্টর 
র কি কুলক্ষণ দেখিলাম, এ গ্রপঞ্চ ব্যর্থ 

দছে। আমি বিবেচনা! করি, যে বিপক্ষ-দলকে 

প্র পথের পুটিরিজ্কািি, উর রি কেরে ছি করা বাটন ও ভাগ্যে পুলি নী র্ 
ক্ষত তুজাজের সায় বিপক্ষচতুরক সবল আহারের. ্  
সৈল্পের ক্রমপরাক্রঘষে আক্রান্ত হইয়াও ভাঙার 
গলদেশ দংশন করিবে, সন্দেছ নাই। অতএব ছে. 
ভাতঃ | আইস আমরা এ সকল পাগরযান তন্মসাৎ রঃ 
করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরিখার অপর ২ 
পারে যাই।” তাম্বরকিরীটী হেকটর ভ্রাতা 
এইরূপ বাক্যে বিরক্ত হই কছিলেন, ঞ্ছে 
পলিদ্ধায়| তুমি এ কি কহিতেছ? গ্বজন্মতৃত্সির 
রক্ষাকার্ধা এত দূর পর্য্যন্ত গুত ও কর্তব্য কার্ধ্য যে, 
তাহা হইতে কোন কুলক্ষণ দর্শনে পরা হওয়া 
উচিত নয়।” বীরদ্বয় এইরূপ করোপকখন 
করিতেছেন, এমন সময়ে দেবকুলপতির 
গুরসত্াত নরদেবা্$তি বখী স্পাদন শ্ববজে 
সিংহনিনাদে রপক্ষেঞে প্রবেশে করিলেপ। 
যেমন মৃগেন্্র কোন পর্বতকন্দরে বহুদিন 
অনশনে উন্মত্তপ্রায় ভইয়। আহার অন্বেষশে 
বাহির ছইয়| বক্রশৃজ বৃষপালকে দুর হইতে দেখিতে 
পাইলে পালদলের তৈরব রব ও শলাকাবৃন্দে 
অবঞ্চেলা করিয়া বৃষলনূহকে আক্রষণ করে এবং 
প্রাপান্তেও আহার লাভ লোতে বিরত হুর না, 
লেইরূপে রিপুকুলমদ্দিন সপাঁদন রিপুকুলকে ক্আক্রমণ 
করিলেন, বীরদলের পদচালনে ধৃলারাশি আকাশ- 
মার্গে উঠিতে লাগিল। 

দেবকুলপতি উৎসযোনি ঈভা পর্বতশৃ্ক হইতে 
গ্রীকদঙ্গের প্রতিকূলে এক প্রবল বাত্যা বঙাইলেন। 
অনেকানেক বীর অকালে সমরশারী হুইলেন। 
ম্ধাবশাঃ হেকুটর কালরাঝ্িরপে শক্রদলের 
মধ্যে উপস্থিত হুইলেদ। এবং তীাঙ্ার বর্ছ 
হইতে কালাগ্লিতেজ বাছির হইতে লাগিল। 
প্রীকলেনা সতয়ে পোতাভিনুখে ধাবমান 
হইল। এ 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাগ্। 










